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III - Representantes do Conselho Municipal de Educação:
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VI - Representantes do Fórum Municipal de Educação:
Alexandra de Jesus Santana

VII - Representantes de Universidades:
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
6 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

PROGRAMA DE (RE)ELABORAÇÃO DOS REFERENCIAIS CURRICULARES
NOS MUNICÍPIOS BAIANOS
Renê Silva
Coordenador do Programa
FORMADOR(A) DO NÚCLEO FORMATIVO 17 – SEMIÁRIDO NORDESTE II
Robélia Aragão

EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA MUNICIPAL:
Alexandra de Jesus Santana- Coordenadora da EJAI
Aline de Oliveira Ferreira- Coordenadora da Educação Infantil
Edilene de Jesus França- Coordenadora do Ensino Fandamental I
Rafaela Magalhães Silva dos Santos- Coordenadora/Articuladora Municipal
Romário Jesus de Matos- Coordenador do Ensino Fundamental II

COLABORADORES: GRUPOS DE ESTUDOS E APRENDIZAGENS-GEAs
EDUCAÇÃO INFANTIL
CRECHE - GRUPO I, II e II
COORDENADORA
OLIVEIRA
KATIA DO NASCIMENTO CONCEICAO
GRAZIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA SANTOS
JOSEFA CLAUDICE DE FRANÇA DANTAS
JOSEFA JOSENILDES ALVES DO NASCIMENTO
JOSILENE SILVA MOREIRA
MARIA ADRIANA DE SOUZA
MARIA JOSÉ VARJÃO
PAULA MIRANDA SILVA
ANA ANGÉLICA CARVALHO SANTOS
ANA LÚCIA TEIXEIRA DOS SANTOS
JOSEFA ALVES ALBUQUERQUE
LAUDENICE PEREIRA DE OLIVEIRA
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA
MARILENE DA CONCEIÇÃO SILVA
RITA DIAS DE JESUS
SUELY CANÁRIO GAMA
ADRIANA DOS SANTOS S. NASCIMENTO
ALESSANDRA GONÇALVES SANTOS OLIVEIRA

PRÉ I e II

GERAL: ALINE DE
ÏERREIRA
JAQUELINE DA CONCEIÇÃO SANTOS ARAÚJO
ADRIANA VARJÃO GAMA
ANA CÁSSIA DOS SANTOS PEREIRA
EDIARA MANIÇOBA DAMASCENO
ELIENE PEREIRA DE SANTANA
MARIA LUCIENE G.A. NASCIMENTO
MARIA LUCIVANDA MATOS SANTANA PASSOS
DULCIANE SANTOS ASSIS NASCIMENTO
EDVANIA RIBEIRO VARJAO
ELISSANDRA DE SANTANA
ELIZANGELA SANTANA DE CARVALHO
MARIA ELZA SILVA SANTOS
ÉRICA ARLANNE PEREIRA DE SANTANA
GICELIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS
GILZETE MELO FERREIRA
JOSEFA JUSSARA DANTAS REIS
CLEÓPATRA DE MELO GOMES
SIRLANJA TEIXEIRA DE SANTANA OLIVEIRA
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MARIA GISCELMA DE JESUS
MARIA JOSÉ HORA DE JESUS
MARIA JOSÉ SIMÕES SILVA
RITA DE CASSIA CARVALHO ALVES
SUENIA SANľANA DE JESUS

JOSEANE DE MATOS DANTAS
MARIA GILVANEIDE VARJÃO DE SÁ
CLEBER JOSÉ SERAFIM DE ANDRADE
LUCÉLIA TOMAZ DE MELO
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE
JOSEFA CRISľIANE LIMA CHAVES
GENIVALDA MARIA DE JESUS SILVA

ENSINO FUNDAMENTAL I
CICLO DE ALFABETIZAÇÃO- 1º ao 3ª ANO
COORDENADORA GERAL: EDILENE DE JESUS ÏRANÇA
DANIELLA CARLOS SANľOS DE ASSIS
IHANA CECÍLIA DE OLIVEIRA VARJÃO
SIRLENE NOLASCO
MARIA DE FÁľIMA LIMA
ELISSANDRA DE SANľANA
MARIA DO CARMO LINS SANľANA
GILMAR DE SOUZA BOMFIM
MARIA APARECIDA CARLOS PEREIRA SANľOS
JOSEFA ROSINEIDE DANľAS
ROSANIA DE JESUS SANľANA MUNIZ
MAYQUELE JEAN DANľAS SÉRGIO
SELÇA RIBEIRO DE LIMA PORCIÚNCULA
MARIA JOSÉ BOMFIM
ľEREZINHA VARJÃO NASCIMENľO
REGANE NOGUEIRA DO NASCIMENľO
MARCELA ľEIXEIRA LIMA
RIľA DE CASSIA NASCIMENľO SANľOS
MARILEIDE DOS SANľOS ANDRADE
RENAľA VARJÃO NASCIMENľO
JOSEFA CRISľINA DOS SANľOS BOMFIM
ROSILENE FERREIRA DAMASCENA DE SÁ
ANA CÁSSIA DOS SANľOS PEREIRA
VERA MARIA GAMA CORDEIRO VARJÃO
JOSÉ ALONSO DE JESUS CARVALHO
ELIENE PEREIRA DE SANľANA
JOSELIľO DE JESUS SANľOS
CÍNľIA MARIA MOREIRA OLIVEIRA
KAREN CRISľINA DE MEIRA BARBOSA
FABÍOLA SILVA PASSOS
MAGNÉLIA SANľOS SANľANA
RIVANILDO MAľOS
SUZANA RIBEIRO DE LIMA
MARIA FAGNA DE SOUZA NASCIMENľO
Maíia Eugênia da Conceição Andíade
MANOEL LUIZ SANľOS DA SILVA
ROSALIN MARILAKS SILVA SANľOS
OSNI DE SANľANA SILVA
ELDER RIBEIRO VARJÃO
AILSON DE JESUS VARJÃO
CLAUDIANA SILVA LIMA
MARIA LÚCIA DO NASCIMENľO
ERICA ARLANNE PEREIRA DE SANľANA
JOSEFA VALDÉRIA DE CARVALHO SANľANA
JOSE RICARDO DOS SANľOS
PEDRO CARLOS DANľAS
MARIA JOSE DE ANDRADE SANľANA OLIVEIRA
DEBORAH SARAH OLIVEIRA SILVA
NADJA MIRIAN CARVALHO ALMEIDA
JOSEFA LUCIVANIA VALENľIM ľEXEIRA
JANICLEIDE SILVA SANľOS
ADRIANA VARJÃO GAMA
EDVANICE CARVALHO LIMA SANľOS
JEAN CHARLES SANľOS SILVA
EDROVANDO DOS SANľOS DE JESUS
JOSEFA MIRIAN MAľOS DE S. NASCIMENľO
ELICLEIDE CARVALHO DA SILVA
MARIA AUGUSľA SILVA SANľOS
GEROALDO DE JESUS SANľOS
VANILDA MARIA DIAS
JOELMA DIAS NEľO
ELIANA FERREIRA DE MENEZES LIMA
GILZEľE MELO FERREIRA
MIRIAN DE OLIVEIRA BOMFIM SANľANA
JOSÉ FÁBIO DE CARVALHO SANľANA
ľAľIANA SILVA NASCIMENľO
JOSEFA HELENA SANľOS ALVES
JOSEANE DE MAľOS DANľAS
JOSEFA ROSIVANE DE ANDRADE BISPO
LUCIVALDA DOS SANľOS BOMFIM
MARCOS ANľÔNIO MENEZES DE FRANÇA
ANA MARIA SANľANA SANDES LIMA
MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO DANľAS
ARACY MARY RODRIGUES GAMA VARJÃO
MARIA JOSÉ DO NASCIMENľO
SUELY MAGDA SANľOS
SIRLANJA ľEXEIRA DE SANľANA OLIVEIRA
ANDREA BARľILOľľI LIMA DANľAS
SľÊNIA DA SILVA QUEIROZ
ELAIDE SALUSľRIANO DOS SANľOS
JOSEFA VERONICA DE CARVALHO OLIVEIRA
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
ROSANA DE SANľANA SILVA
FRANCISCA EUľICE ľ. DE SIQUEIRA
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ENSINO FUNDAMENTAL I
COORDENADORA GERAL: EDILENE DE JESUS ÏRANÇA
CIÊNCIAS HUMANAS-"HISTÓRIA"- 4º e 5º ANO
CIÊNCIAS NATURAIS- 4º e 5º ANO
JOSEFINA PASSOS DA CONCEIÇÃO
PAULO GUSľAVO DE CARVALHO DANľAS
JOSEMAR MUNIZ
MARISANGELA CHAGAS DA SILVA
ADRIANA CARLA LIMA CHAVES SILVA
EDICARLA DE JESUS ALVES OLIVEIRA
ROSANIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS LIMA
FRANCIANE SANľANA DE ALMEIDAFERREIRA
ROSA MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS
GILSON DE JESUS BARBOSA
HELENICE PEREIRA DOS SANľOS
JOSÉ ROBSON VALENÇA VARJÃO
JOSIVAN VALENÇA VARJÃO
MARLUCE BAľISľA DE JESUS
REJANE RIBEIRO DA SILVA

GEAs por componente curricular (4º ao 9º ano)
COORDENADOR GERAL: ROMÁRIO JESUS DE MAľOS

LINGUAGENS
LÍNGUA PORTUGUESA
RIľA DE CÁSSIA BARREľO DOS SANľOS
SILVANA BARBOSA
ALEXANDRA ALVES SANľOS
ANA CLAÚDIA RIBEIRO DA SILVA
EDMARA DE ABREU LIMA
CLAUDIANA HORA DE JESUS
ELÂNIA PEREIRA DE SANľANA
EDNA CARVALHO NASCIMENľO VARJÃO
FRANCELINO XAVIER DE SOUZA
HERLAINE DE MENEZES ľEIXEIRA
JANAINA PAULA GONÇALVES DO CARMO
JOÃO BAľISľA DOS SANľOS BOMFIM
JOCIARA CARVALHO NASCIMENľO
JUSCELINO SANľOS DE QUEIROZ
JUSSIARA PASSOS DA CONCEICAO BOMFIM
LUCIENE OLIVEIRA GONÇALVES
LUCINEIDE S. CANABRASIL DE HUNGRIA

ARTE
JOSENAIDE RIBEIRO NASCIMENľO
ELSON PEIXINHO
ANľONIO CARLOS VALENÇA VARJÃO
AľANIEL DOS ANJOS SOARES FERREIRA
JOELMA PEREIRA CAMPOS
LINDOÂNDIA RODRIGUES DA SILVA
MARIA AMÉCIA ALVES GAMA VALENÇA
MARIA EULINA VARJÃO ROMÃO
MARINALDO ALVES DA SILVA
RIľA DE CÁSCIA RIBEIRO VARJÃO
ROGÉRIO VARJÃO VALENÇA
VALMIRA DIAS LEIľE FONľOURA
EDVANIA RIBEIRO VARJAO
GILDEVAN SANľOS DE SOUZA
MARIA CELESľE DE OLIVEIRA

LUZIA EDNA ANDRADE DE SANľANA
MÁRCIA DOS SANľOS DANľAS
MARIA APARECIDA MAľOS CHAGAS
MARIA DE FÁľIMA OLIVEIRA
MARIA JOSCILENE LIMA DA SILVA
MARIA REGINEIDE VARJAO DE SÁ
MARINEIDE PEREIRA DE HUNGRIA
NEUZA MARIA DO ESPIRÍľO SANľO CARDOSO
ROSIVÃNIA DAMASCENA MOIľINHO
SAMIRA VERIDIANA DANľAS SERGIO
SELMA GOMES DE CARVALHO
EDJANE VARJAO SILVA
EDNA CARVALHO NASCIMENľO VARJÃO
MARIA JOSE DE JESUS SILVA
SORAIA MAGNA SANľOS
ROSELY DE OLIVEIRA SOUZA DOS SANľOS

EDUCAÇÃO FÍSICA
ELIENAI ľEIXEIRA FRANÇA
IURE DANľAS DE CARVALHO
JAMILE JESUS DOS SANľOS MAľOS
CRISľIANO VARJÃO DA SILVA
MOISES GARCIA BONFIM DE SÁ
LINDOMAR DA SILVA NASCIMENľO
VIľÓRIA MACEDO MONľEIRO
MICHAEL ANDERSON ALVES
JILVAN NUNES DA SILVA
MARIA DO CARMO ANDRADE DOS SANľOS
GILDEANE ARAÚJO
COSMIRA DE JESUS SÁ
CLEIľON LIMA DE SANľANA
DENISE ALVES DE MELO CASľRO
JOSÉ IVALDO SANľANA DE JESUS
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MARCOS GRIGORIO SOARES DA SILVA
MARIA JOSE GONCALVES DA PAIXAO

MAľEUS CASľRO SANľANA
SAMUEL BOMFIM PASSOS

LÍNGUA INGLESA
FLANILSON NASCIMENľO SANľANA
RIVANILDO MAľOS
ANA CRISľINA VARJÃO DE SÁ
ELISABEľE SANľOS CARVALHO
MARIA DO CARMO P. DE HUNGRIA
MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
MARIA SELMA DE MAľOS CHAGAS
ALEXSANDRA CARVALHO LEIľE

ANA CLEIDE HORA DE JESUS
ANA MARIA DA SILVA FERREIRA
LUCIENE ALVES RAMOS
MARIA DOS PRAZERES SILVA
MARIA LUCIENE DA CONCEICAO SILVA
MARIA RIľA BAľISľA DE OLIVEIRA
RIľA DE CACIA VARJAO DE OLIVEIRA
SILVANA SANľANA DE JESUS

GEAs por componente curricular (4º ao 9º ano)
COORDENADOR GERAL: ROMÁRIO JESUS DE MAľOS

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS DA NATUREZA- *6º ao 9º ANO

JOSÉ ANDERSON HUNGRIA REIS
MICHELE MAľOS ALMEIDA
JOSEFA LOURDES SANľOS DE JESUS
NACIEľE MARIA JESUS DE SOUZA
MARCOS ROMEU MAľOS SILVA
JOSINEIDE SANľOS JESUS
MARIA DULCINEIDE SILVA REIS
MARIA LEľÍCIA SOUZA DE CARVALHO
MARIA LUCIANE DE SANľANA
PAULO ROBERľO DANľAS DA SILVA
SAMOEL BOMFIM DOS PASSOS
ROSANIA DE JESUS SANľANA MUNIZ
REGINA LIMA DE SOUZA
GENIVALDO MAľOS PEREIRA
JOSEFA MARIA DE JESUS NASCIMENľO
LINDALVA SANľOS DE CARVALHO

SILVIA NAIARA MEIRELES SILVA
KESSIA GOMES LIMA
ADÉLCIA DÁCIA DO NASCIMENľO
ALINE CHAVES SANľANA
CARLA ELIANA LIMA ARAÚJO
ELIANA CRISľINA DOS SANľOS
ELIEL SOUZA DE OLIVEIRA
MARIA EDVÂNIA OLIVEIRA NASCIMENľO
PABLO GEOVANE DE SOUZA ANDRADE
SAIONARA LIMA DE OLIVEIRA
MARIA JOSÉ DANľAS DE ANDRADE
JOSE ERIVALDO DE ANDRADE
RENAľA OLIVEIRA SILVA
SAMUEL ROOSEVELľ PURIFICACAO DE REZENDE

CIÊNCIAS HUMANAS
GEOGRAFIA

HISTÓRIA

MARISľELA DE SOUZA DANľAS GAMA
ERICA NASCIMENľO SANľOS
ANA PAULA SOUZA GAMA SANľOS
ARAÚJO PEREIRA REIS
CÉLIA MARIA CARVALHO SILVA
GISLEANDRO RIBEIRO LIMA
JASCIMAR CARVALHO SILVA
MARIA LUCIVANDA MAľOS SANľANA PASSOS
MIRIAN DE SOUZA DANľAS BIľENCOURľ
REIJANE ALMEIDA DE CASľRO
VALľA AFRA DOS SANľOS
VANILDO DE SOUZA CARVALHO

JOSEANE DE SÁ QUEIROZ SANľANA
MARIA LÚCIA SILVA ARAÚJO BARBOSA
ANľÔNIO ALVES RIBEIRO
MARIA CLEONICE PASSOS SANľOS
MARIA VERÔNICA GOMES MUNIZ
ROGÉRIO SOUZA SILVA
ROSÂNGELA SILVA DE SOUZA
ROSIVANE RIBEIRO DA SILVA
ANľONIO CARLOS VARJAO DA SILVA
EDIARA MANICOBA DAMASCENA
PAľRICIA BOMFIM SOUZA
RAQUEL SOUZA SILVA

ENSINO RELIGIOSO
LIDIANE DE JESUS SIMAS
ANA QUELLE DE JESUS SANľOS
JOSIENE DE MAľOS DANľAS
JOSELI VALADÃO VARJÃO
MARIA SILVANIA SANľANA DE JESUS

WESLY SILVIO LIMA
SÔNIA RIBEIRO DE LIMA REIS
SALEľE RIBEIRO DE LIMA
UILMA MARIA SILVA

PARTE DIVERSIFICADA- EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
AUZENIR DE CARVALHO OLIVEIRA
ZORIONARIA DE JESUS SANľOS NASCIMENľO

JOSEFA DE SOUZA SANľANA
JOSEFA JUSSARA DANľAS DOS REIS
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ANľÔNIO DA SILVA SOUZA
ÈRICA LÙCIA PEREIRA DE SANľANA

LUCIVANDA LIMA DE OLIVEIRA
MARIA GIRLANEIDE MACEDO
SANľANA
ELISÂNGELA EVANGELISľA DANľAS
NOÊMIA MARIA DE J. ľEIXEIRA
VARJÃO

JOSEFA CASľRO DO NASCIMENľO
JOSEFA DE CARVALHO DANľAS

GEAs DAS MODALIDADES
COORDENADORA GERAL: ALEXANDRA DE JESUS SANľANA
EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJAI
ROGEAN ÂNGELO DOS SANľOS
LUZIA EDNA ANDRADE DE SANľANA
LINDEVANIA DE OLIVEIRA SANľOS
MARIA ľANIA PASSOS RIBEIRO
MARIA DOS PRAZERES SILVA
MARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
LUCIENE ALVES RAMOS
EDINELZA ľEIXEIRA LIMA G. DE OLIVEIRA
ANA CARLAS BISPO DOS SANľOS SÁ
DEGIVALDO VARJÃO DE SÁ
RIľA DE CASSIA DOS SANľOS
ELIENAI PEREIRA DE SANľANA SILVA
CARLA ALVES DE MELO CAMPOS
NILZA MARIA ALVES VARJÃO
ELIANE GONÇALVES CARVALHO
JOSÉ ANľÔNIO PEREIRA DA SILVA
WELMA COELHO DE O. AGUIAR
EDILMA SOARES MACHADO COSľA
CREUZOLEIDE ALVES DE SOUZA
LUZIA OLIVEIRA DOS SANľOS
VANGIVALDO JESUS SANľANA
LUZIA EDNA ANDRADE DE SANľANA

EDUCAÇÃO ESPECIAL
GRASIELE SANľOS DA CONCEIÇÃO / JOCÁSSIA PEREIRA DE HUNGRIA
SÁ
FABÍOLA SILVA PASSOS
MÔNICA REGINA SILVA SANľANA
KAľIUCIA MORAES LINS DE OLIVEIRA
FRANCISCO BRUNO DA SILVA SOUZA
ALEX REIS DOS SANľOS
JAILSON LOURENÇO LUNA
ISRAEL OLIVEIRA CARVALHO

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

EDUCAÇÃO DO CAMPO

COORDENADORA GERAL: RAFAELA MAGALHÃES SILVA
JOSÉ LUCIMÁRIO DE CARVALHO NASCIMENľO

AREMILľON DE SOUZA DANľAS
JASCIMAR CARVALHO SILVA
JOSÉ ANDRADE DOS SANľOS
MARIA ELIENICE CHAVES GAMA
MARIA LUCIVANDA MAľOS S. PASSOS
MIRIAN DE SOUZA DANľAS BIľENCOURľ
NAľALÍCIO DA SILVA
PAULO CÉSAR DE JESUS
ROSANE DE MAľOS SILVA
ľHAIS DE JESUS ANDRADE
MARIA GIVALDA DE JESUS
RUBYA PURIFICAÇÃO DE REZENDE CARVALHO

JOSEFA PEREIRA LIMA
NILZEľE ľEXEIRA SILVA DA CONCEIÇÃO
VALDIRENE GOMES DE OLIVEIRA
SONIA APARECIDA VARJÃO SILVA
RIľA DE CÁSSIA ESCOLÁSľICO
MARIA ELENILDES CHAVES GAMA
MARIA LUCIMAR OLIVEIRA GAMA
CLAUDENORA FERREIRA
JÉSSICA DE JESUS MAľOS ARAÚJO

MARIA RIľA OLIVEIRA NASCIMENľO
JOSEFA MÁRCIA DE JESUS NASCIMENľO
JOSEFA ANAIDE G. SANľANA
WALKYRIA RIBEIRO
MANOEL VALDIR O. SANľOS
ANGELIľA ľ. DE SANľANA
MARIA LUCIENE G. A. NASCIMENľO
CLAUDEMIRO O JESUS
MARIA ANA LUCIA DE SANľANA
LUZIA RAQUEL DA SILVA COSľA
JOSEFA JUSSARA DANľAS DOS REIS
MARIA DO CARMO GREGORIO SANľOS
ÉRIKA DA SILVA
DELMIRA DE JESUS ELIOľERIO
MARIA HILDA DE JESUS MONľALVÃO
MARIA JOSÉ DE ANDRADE
MARIA JOSÉ SILVA DE SANľANA
SANDRA REGINA SOUZA
VISLANE LIMA CARVALHO
ALľOMIRANDO DIAS DOS SANľOS
GENIVALDA LIMA DE JESUS SANľANA
GENIVALDA MARIA DE JESUS SILVA
GILVANEľE DE JESUS SILVA
JOELMA MARIA DE OLIVEIRA
MARIA SOCORRO ľEIXEIRA DE SÁ
SONIA MARIA CARVALHO NASCIMENľO
MANOEL GONÇALVES BOMFIM
ANľONIO MARQUES DA SILVA
IRAILZA SANľANA MAľOS
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Caros Colegas e toda comunidade jeremoabense,

É com imenso prazer que apresentamos o Referencial Curricular de
Jeremoabo, um marco histórico para a Educação Municipal. O processo de
construção começou a galgar em meio a uma situação atípica e desafiadora, o
de projetar um documento de tamanha magnitude num momento em que o
encontro presencial para debate olho a olho, extremamente necessário, foi
reduzido a encontros e discussões virtuais. Apesar dos percalços, pôde contar
com a contribuição da maioria dos profissionais de educação da rede com
exímias produções qualitativas e quantitativas ao longo desse percurso que
resultaram neste documento ―o primeiro Referencial Curricular para Rede
Municipal de Ensino‖, que já apresenta a identidade da Educação do Município,
elemento que contribuirá, de forma ímpar, para a prática pedagógica.
Entendendo-se a relevância deste trabalho coletivo, os saberes representam
um avanço para o nosso Município, possibilitando aos docentes mais um
instrumento de apoio e possibilidades na reorganização curricular. Assim,
esperamos contribuir para reflexões e discussões no interior da escola a serem
realizadas pelos sujeitos educativos, no intuito de que a prática pedagógica seja
de fato uma ação voltada para o exercício da cidadania dos estudantes.
Este referencial curricular contou ainda com a parceria decisiva de várias
instituições como a UNDIME, Fundação Itaú, dentre outras, que apoiaram,
esclareceram e nos instigou a ousar, a ―autorar‖,nos indicou diversas
referências, materiais de pesquisa e estudo para que pudéssemos alcançar com
êxito o nosso objetivo. Porém, apesar de todo apoio, não foi nada fácil.
Dentre os principais documentos que nortearam a construção do
Referencial Municipal, a BNCC e o DCRB foram tomados como base, mesmo
não contemplando todas as modalidades da educação. O trabalho com tais
Referenciais foi escolhido em enquete pelos professores da rede que os
escolheu por estarem mais familiarizados com o documento, apesar das
lacunas.
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O Referencial Municipal tem como objetivo trazer a realidade local para a
sala de aula fazendo dar sentido e auxiliar na execução dos trabalhos
metodológicos, na prática docente e discente espelhando-se esforço, no
cotidiano com o intuito de que ocorra a assimilação do conhecimento de que
precisa para medrar como um cidadão pleno de reconhecimento e consciência
de seu papel em meio à sociedade.
O sentimento é de gratidão a todas e todos os envolvidos no processo e
na apropriação, reflexão e autoria curricular, com base nas premissas legais, à
luz do pensar reflexivo das peculiaridades de nosso município. Esse é o nosso
Currículo, nossa Identidade! Seguiremos resistindo por todo o processo que não
se finda, começa aqui.
Alessandra Teixeira Ferreira
Secretário(a) Municipal de Educação

Equipe Técnica Pedagógica Municipal
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CARTA AS REDE DE ENSINO DOS MUNICIPIOS DO NÚCLEO
FORMACIONAL 17
Antes de tudo, quero parabenizar a todos os envolvidos no processo de
(Re)Elaboração dos Referencias Curriculares nos municípios baianos do Núcleo
Formacional 17/ Território do Semiárido Nordeste II.
Em todas as etapas foram oportunizadas contextos de aprendizagem
colaborativa a respeito da importância do Currículo para a educação municipal,
por meio de uma agenda formacional e envolvimento dos sujeitos, que se
permitiram escrever novas narrativas curriculantes em cada município,
respeitando diretrizes institucionais e, principalmente, a cenarização local. Isso
foi de uma sensibilidade, riqueza, solidariedade e olhares pedagógicos
inigualáveis!
Os municípios que se permitiram cumprir todas as etapas deixam um documento
importante – Referencial Curricular Municipal (RCM) – gerado por meio de uma
ação participativa emanada do ―poder‖ que a comunidade educativa possui para
torná-lo vivo e com identidade. Em cada RCM, os integrantes da comunidade
educativa encontrarão evidências de que ocorrera uma apropriação e reflexão
sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Documento Curricular
Referencial da Bahia (DCRB), traduzidas nas ―escolhas responsáveis e
solidárias‖ feitas pelos os atores/autores locais. Deixam para outros
desdobramentos de ações locais, referências para os currículos escolares,
contemplando a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada.
Os desafios foram imensos! Tempos de pandemia, novas possibilidades de
interação profissional, sentimentos inexplicáveis, escutas e escritas, procurando
aprender uns com os outros. Aprendi com a Equipe da UNDIME-BA/UFBA,
aprendi com cada participante nos momentos de formação e de atendimento.
Aprendemos JUNTOS.
O comprometimento de muitos, especialmente dos participantes das Comissões
Municipais de Governança e dos Grupos de Aprendizagem, demonstram que a
persistência revela a potencialidade autoral das redes de ensino. Certamente,
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colherão resultados positivos resultantes de uma ação formativa inovadora
proposta pela UNDIME-BA e acolhida por vocês.
2020 tornou-se o ano de APRENDIZAGEM, VITÓRIAS e CELEBRAÇÕES!
O sentimento que externo é de GRATIDÃO! Se conseguiram chegar a última
etapa desta ação, podem estar certo de que terão o agradecimento e o respeito
de todos aqueles que defendem a educação de todos e para todos.
Desejo-lhes sucesso na CAMINHADA EDUCACIONAL.

Robélia Aragão da Costa
Formadora do NF17
Programa de (Re)Elaboração dos Referenciais Curriculares dos Municípios Baianos.
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UNIÃO NACIONAL DOS
EDUCAÇÃO- UNDIME

DIRIGENTES

MUNICIPAIS

DE

Saudações Curriculantes,
A Undime seccional Bahia, representada por sua Diretoria Executiva e
Ampliada, e através da sua equipe técnica, entendendo a importância de
contribuir com os Dirigentes Municipais de Educação do território baiano no
fomento, na criação e execução das políticas públicas tendo em vista a melhoria
da qualidade da educação baiana, elaborou o Programa de (Re)Elaboração
dos Referenciais Curriculares Municipais do Estado da Bahia.
Inspirados na poesia do João Cabral de Melo Neves... ―Um galo sozinho não
tece uma manhã‖, desbravamos trilhas em busca de outros ―galos‖ para que a
tessitura pudesse ser concretizada. A Universidade Federal da Bahia, a União
Nacional dos Conselhos de Educação e o Itaú Social juntaram-se a nós e, assim,
foi possível mobilizar e engajar a Bahia num grande movimento curriculante
formacional, que envolveu 401 municípios e cerca de 60.000 profissionais do
magistério, além de outros membros da comunidade escolar.
O desejo de ver/sentir/viver uma Bahia democrática, justa, solidária
oportunizando às suas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos uma
educação municipal cada vez mais enriquecida por valores, éticos, estéticos,
políticos, espirituais, ecológicos de modo a consolidar a escola pública sob os
princípios da educação integral, nos uniu até aqui.
A Undime Bahia, reconhece e agradece o importante e valoroso trabalho
realizado por todos os especialistas e formadores do Programa, mas
especialmente, reconhece e agradece todas as equipes de educadores das
redes municipais de ensino dos 27 territórios de identidade baiano que se
autorizaram a autorar seus Referenciais Curriculares, mesmo em condições tão
adversas como a que estamos vivendo em 2020 em razão da pandemia pela
COVID 19.
É nosso desejo ainda, que dentro em breve estejamos sentindo o perfume
das flores e o sabor dos frutos suculentos que serão colhidos a partir do trabalho
realizado até aqui e, também, do que será realizado em cada sala de aula das
escolas da nossa Bahia.
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O desafio apenas começou! Passamos para a próxima etapa: O processo
formacional no cotidiano das escolas. A Undime continuará na luta e na parceria
com cada um dos 417 municípios da sua seccional. O Movimento Curriculante
apenas teve início, e as com-versações curriculares continuam!
Um grande abraço.
Equipe Undime Bahia
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REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

1. INTRODUÇÃO
Currículo é política, é cultura, é poder... ”Nosso Currículo nasce de uma
realidade concreta que traz sua própria identidade e particularidades.”
Num momento como este, que uma pandemia nos apresenta desafios
radicalmente diferentes dos que enfrentamos até agora, somos, por isso,
compelidos, enquanto profissionais da educação, a reencontrar-nos conosco e
com o mundo, a repensar as nossas prioridades, a desenvolver novas formas de
ensino e aprendizagem e a optar por novos caminhos.
Em meio a essa situação atípica, nós educadores, recebemos a missão de
construir nosso Currículo Municipal, documento este que deve resultar de uma
"construção participada" e de "uma partilha assumida de poderes e de
responsabilidades" (MORGADO, 2002, p. 1035) permitindo assim que todos os
envolvidos no processo educativo se sintam co-responsabilizados na
(re)formulação das políticas de ensino e na concepção e realização de um
projeto formativo comum.
O Referencial Curricular de Jeremoabo-Ba é resultado de um processo que
ocorreu a partir de formações e orientações virtuais compreendendo etapas de
trabalho definidas e orientadas pela União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação - Undime/BA em parceria com a União dos Conselhos Municipais
de Educação - Uncme, a Universidade Federal da Bahia – UFBA e a Fundação
Itaú Social, que não mediram esforços para colaborar na (re)elaboração dos
currículos municipais baianos em consonância com a política de currículo
instituída pelo estado brasileiro e, prioritariamente, em consonância com o
DCRB.
Atualmente essa preocupação sobre currículo foi tomando novos rumos e
hoje se torna o tema central no contexto educacional e refletir sobre o seu
conceito e sua relação com a prática pedagógica é de fundamental importância
para a construção das propostas pedagógicas da Rede de Ensino Municipal.
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INTRODUÇÃO

É preciso perceber que tudo que perpassa pelo cotidiano das
aprendizagens, das experiências, vai compondo o currículo, que não se restringe
apenas a determinados conteúdos programáticos. Ele é um processo reflexivo,
crítico, político, democrático, enfim, um conjunto de conhecimentos que ajudam
na concretização dos objetivos educacionais.
Visando a concepção currículo, é de extrema relevância entendermos sobre
as modificações que acontecem nas políticas curriculares, são mudanças que se
instalam de acordo com o quadro político e econômico brasileiro. Ao
examinarmos o currículo podemos declarar que ele refere-se a termos
característicos de um enunciado, obras, composições e registros utilizados e
preparados por professores em diversas situações, se tornando componente
dos profissionais que trabalham na área da educação. Faz-se necessário
perceber que o currículo indica caminhos, travessias e chegadas, que
constantemente realimentados e reorientados pela ação dos atores /autores da
cena curricular.
De acordo com o DCRB os currículos precisam ter como base os princípios
da equidade e diversidade, onde é necessário o município perceber qual a sua
identidade. O currículo do Município de Jeremoabo segue o modelo orientador
do DCRB, seguindo os objetivos gerais da BNCC, e serve de base, análise e
reflexão. Para isso, torna-se necessário identificar nossa identidade, os aspectos
culturais, religiosos, entre outros. Tendo em vista uma visão integral da
aprendizagem e deve ser colocada em prática através de metodologias ativas, a
partir das necessidades educacionais de modo geral e específico, para que a
execução do currículo seja realmente significativa.
Nessa perspectiva, devemos pensar no que desejamos para a melhoria das
nossas práticas pedagógicas, por isso a importância da contribuição do
educador nessa construção, sendo ele peça fundamental no desenvolvimento
da elaboração do currículo, ou seja, o fazer da Educação básica, depende
principalmente dele, além de outras pessoas associadas ao contexto
educacional que possam somar com suas práticas ou vivências na educação de
pessoas. No contexto social, cultural e histórico e as políticas pedagógicas como
também os fatores sociais que estão ligados diretamente ao processo educativo.
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Na construção do currículo também levamos em consideração
documentos que norteiam a educação, como a LDB, Diretrizes Curriculares,
entre outros, mas compreendemos que nessa ação, os sujeitos se autorizaram
a construir com autonomia para incluir a realidade que os cercam, visto que, o
currículo retrata as experiências de aprendizagem, a partir de uma organização,
legislação, da teoria, do aprender e ensinar, como princípios e dimensões.
Portanto, quando os atores da educação municipal se reuniram na
elaboração desse importante e necessário documento, a tradição de
autoritarismo pela qual passou o currículo se rompeu e a ideia de que precisa
ser visto como um conjunto de saberes que qualificam seus envolvidos se firmou.
Diante da organização curricular, o documento é composto com
contribuições de diversos profissionais da educação de lecionam em diferentes
etapas e modalidades da Educação Básica.
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2. CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO
Ao estudar e analisar a trajetória educacional do município baiano,
Jeremoabo, fica explícito a necessidade da reflexão filosófica e conceitual sobre
o currículo escolar. Entendendo que a abordagem aplicada encontrasse
desconexa com as novas perspectivas educacionais, e essa situação acaba
colocando a Rede Municipal de Ensino em uma posição desfavorecida com
relação a outros municípios da região.
Desta forma, é preciso perceber a necessidade da reformulação curricular
que favoreça o aprendizado significativo e com base no cotidiano dos alunos e
de suas experiências, favorecendo assim, o conceito de currículo, que não se
restringe apenas a determinados conteúdos programáticos, ou seja, a
construção deste,é um processo reflexivo, crítico, político, democrático, um
conjunto de conhecimentos que ajudam na concretização dos objetivos
educacionais.
A reflexão sobre currículo é o principal tema das propostas de
ressignificação do sistema de ensino no município durante as reuniões
pedagógicas assim, fica explícita a importância das propostas curriculares,
porém devido à complexidade da compreensão do que seja ―currículo‖, é
importante uma discussão permanente entre os profissionais da educação.
O lexema currículo, proveniente do étimo latino currere, significa caminho,
jornada, trajetória, percurso a seguir e encerra, por isso, duas ideias principais:
uma de sequência ordenada, outra de noção de totalidade de estudos
(PACHECO 1996 apud MACHADO, p, 12).
Tendo como base o conceito de Sacristán (1999, p. 61) em que é destaco
que ―O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à
educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos
alunos‖. Porém, é perceptível que na maioria das propostas curriculares, a
própria organização e seleção dos conteúdos, não segue a complexidade do
estar no mundo, da vida cotidiana e das aprendizagens que nela ocorrem. Mas,
apesar de todas essas dificuldades e entraves, a vida real nas escolas, não
ocorre apenas em função das propostas e prescrições curriculares que são
formuladas, mas incorporam no seu cotidiano as experiências, saberes e
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possibilidades dos sujeitos envolvidos na prática cotidiana do ensinar e
aprender,ou seja, apesar da estruturação desfavorável do trabalho, muitos
saberes e aprendizagens circulam no campo educacional.
Segundo Silva (1999) as reflexões críticas sobre o currículo e seu poder
enquanto aparelho ideológico, fazendo compreender que deve nascer de uma
realidade concreta, que traz sua própria identidade e particularidade. Este olhar
permite enxergar os atores envolvidos no processo em suas diferentes vertentes,
possibilitando assim que não seja uma política educacional excludente. Nessa
direção, Kemmes (1998 p.14) reitera que o currículo seria ―Um terreno prático,
socialmente construído, historicamente formado, que não se reduz a problemas
de aplicação de saberes especializados, desenvolvidos por outras disciplinas,
mas que possui um corpo de disciplina próprio.‖
Dessa forma, alguns dos subsídios fundamentais para a configuração do
currículo constituem no conhecimento e nos valores orientados para uma
determinada formação. Em geral, o senso comum educacional percebe o
currículo como um documento, onde se expressa e se organiza a formação, ou
seja, o arranjo, o desenho organizativo dos conhecimentos, métodos e
atividades em disciplinas, matérias ou áreas, competências etc. Este é o
responsável pela condução do processo educacional no ambiente escolar,
devendo ser organizado com objetivo de orientar/encaminhar as ações dos
envolvidos no processo, considerando valores que orientarão a prática
pedagógica, suas necessidades e condições dos estudantes e seu cotidiano.
O currículo municipal deve ser elaborado, tendo em mente à necessidade
da inclusão, considerando as carências educacionais especiais dos alunos que
estão matriculados na rede municipal. Cada profissional deve buscar estratégias
para adaptar as suas práticas docentes e sua gestão educacional, articulando
sempre necessidades de cada discente. Nesse sentido, os educadores irão
usá-lo como um mecanismo de orientação para direcionar suas propostas
pedagógicas de forma mais eficiente.

É importante salientar que as bases curriculares devem ser consideradas
como estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões a ação
educativa escolar, às maneiras peculiares de aprendizagens dos alunos,
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considerando

suas

modalidades

e

os

processos

de

aquisição

do

conhecimento,como também, definição dos critérios de avaliação, mais
eficientes. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível
de aplicação, para que atenda realmente a todos os educandos.
Seguindo o pensamento expressado por Freire (1992), devemos pensar
no currículo como algo inacabado, pois o mesmo não é estático, pelo contrário,
ele foi e continua sendo construído. A reflexão sobre isso é importante, porque,
conforme Veiga (2002, p. 7) afirma, ―a análise e a compreensão do processo de
produção do conhecimento escolar ampliam a compreensão sobre as questões
curriculares‖. Portanto, fica claro que o currículo não é uma lista de conteúdos,
muito menos neutro, pelo contrário, está vinculado à relação de poder, a qual
influencia as identidades individuais e sociais, e, sendo assim, necessita de um
envolvimento político com relação ao mundo, não apenas embasado em
conteúdos curriculares, conceitos e procedimentos a serem reproduzidos, mas
também numa forma institucionalizada da construção coletiva de vivências
plurais do sujeito cidadão, um norte para que possamos suprir as necessidades
educacionais.
No entanto, para que o currículo possa ser igualitário e objetivo, é de suma
importância que os educadores em conjunto com os gestores possam refletir e
discutir acerca da necessidade da comunidade escolar e de suas práticas
pedagógicas.
Desta forma, o currículo encontrasse como alicerce do processo de
formação integral, social, cultural e político dos indivíduos que serão atendidos
pela rede de ensino, favorecendo desta forma, uma formação cidadã, inclusiva
baseada nas necessidades individuais e na pluralidade coletiva da diversidade
social.

2.1.

OS SABERES DOCENTES E A PRÁTICA DA CONSTRUÇÃO DO
CURRÍCULO ESCOLAR PARA JEREMOABO

Diante da complexidade do processo de construção do currículo e a
necessidade da riqueza de conhecimentos técnicos pedagógicos, percebe-se
que o currículo baseia-se na busca de uma educação inclusiva e acessível
metodologicamente dentro das práticas pedagógicas, por isso a importância da
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contribuição de todos os profissionais da Educação, peças importantes no
desenvolvimento da construção do currículo.
Uma

vez

que

este

tem

como

objetivo

contextualizar

e

dar

sentido/significado às aprendizagens e desenvolvimento cognitivo e social dos
alunos, que são atendidos pela Rede de Ensino. Desse modo, o professor tornase protagonista no processo de construção do currículo, metas e estratégias, a
participação de todos os docentes dos diferentes níveis e atendimentos é
fundamental para construção de um currículo dinâmico e verdadeiramente
pautado nas necessidades educacionais regionais.
Podemos compreender desta forma, que o currículo tem um campo
historicamente construído, que engloba uma relação de compreensões
mediadoras e dinamizadas (MACEDO, 2007). Documento este constituído a
partir das práticas cotidianas, por educadores a partir das suas vivências e as
necessidades educativas dos alunos, interesses, saberes, atualizações que
considerem as individualidades, a cultura local e favoreçam o desenvolvimento
cognitivo, social e integral dos estudantes.
As discussões sobre o currículo necessariamente abordam, com maior ou
menor ênfase, os conhecimentos escolares, os procedimentos e as relações
sociais que conformam o cenário pedagógico, as transformações que desejamos
efetuar nos alunos, os valores que desejamos inspirar as identidades que
pretendemos construir.
Isso significa que, apesar de todo o aparato legal e formal do currículo, o
trabalho pedagógico sempre se realizará tendo por fundamento essa
multiplicidade. Significa também que, apesar da seriação e dos procedimentos
classificatórios de avaliação, uma sala de aula sempre será constituída de
sujeitos que estarão em tempos e momentos de aprendizagem diferentes, assim,
quanto maiores as possibilidades propostas pelo currículo para dar conta dessa
multiplicidade, mais este estará inserido no cotidiano da experiência escolar.
Quanto mais fechado e definidor o currículo, menos ligações terá com a dinâmica
cotidiana das salas de aula.
A educação é um processo que tem como principal objetivo preparar os
indivíduos para as exigências que a vida os impõe, e por essa razão, o sistema
educacional deve ser definido como um conjunto estrutural que leva ao sujeito a
possibilidade do desenvolvimento integral, de formar uma sociedade
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democraticamente livre. E dessa forma, o professor é um dos elementos básicos
para o processo educacional, pois juntamente com os demais colaboradores e
alunos fazem com que a escola tenha vida.
É importante que os educadores tenham o conhecimento do currículo e
saibam lidar com suas complexidades, para que possam argumentar de forma
intelectual e pertinente sobre suas práticas e objetivos de aprendizagem.
Diante disso, é dever do ambiente escolar formar sujeitos conscientes
com saberes cognitivos, sócio afetivos, reflexivos e com competências
necessárias para a construção de uma sociedade que respeite os direitos
fundamentais das pessoas, havendo equilíbrio entre grupos ou classes sociais
tornando assim num ambiente agradável de viver.
Nessa perspectiva, o desafio proposto é a participação ativa e frequente
dos educadores, na busca permanente da construção, discussão e reflexão
sobre o currículo escolar. Os autores e coautores da construção e organização
desse novo currículo, apresentam que currículo atual é fruto de uma busca
coletiva e de todos para um mesmo objetivo, melhorar e aprimorar o processo
de educação do Município de Jeremoabo.
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3. CENÁRIOS E IDENTIDADES CURRICULARES GLOCAIS
Assim como numa imagem que filtramos os detalhes mais relevantes aos
nossos olhos e mais atraentes à nossa sensibilidade e emoção, também é
possível observar alguns aspectos da nossa cidade e tentar resumi-la como num
quadro histórico com moldura cultural.
Destarte, ao fazer um passeio aéreo geográfico, religioso, cultural e
histórico, logo se consegue captar a beleza estonteante da Serra da Santa Cruz,
à margem da Br110, que abriga nos segredos das pedras, a lenda do cavaleiro,
uma história de heroísmo, que se passa de geração em geração. Tornou-se um
ponto turístico. E a capelinha do monte calvário, como lugar de fé, acolhe seus
fieis católicos.
Prosseguindo alguns quilômetros, pode-se avistar a serra branca, morada
da arara azul-de-lear, saboreando o licuri e decorando com suas penas
majestosas, o Raso da Catarina, vegetação marcante do sertão, e para banhar
de esperança essa paisagem local, contamos com a dádiva do Rio Vaza-Barris
e Rio Vermelho.
Ao pousar no centro da cidade, é atrativo observar construções históricas
que enfeitam a passarela para diversas manifestações culturais e religiosas.
Principalmente no mês de junho, esses eventos se fortalecem, com a animação
das novenas ao glorioso São João Batista, padroeiro da cidade, apresentações
folclóricas e grupos religiosos. Em meio à diversidade, nessa época, a cidade
também vibra com os festejos juninos e a presença de milhares de pessoas
reunidas numa linda alvorada, uma das maiores da região.
E assim, Jeremoabo, cujo nome tem origem indígena, é desenhado neste
cenário nordestino, de pessoas fortes, lutadoras e hospitaleiras, para ser
apreciado e valorizado por suas riquezas.
3.1.

Território e Identidade jeremoabense
Em conformidade com o conceito apresentado no Documento Curricular

Referencial da Bahia, acerca da Territorialidade, compreende-se que a mesma
não se restringe a delimitações geográficas. É uma compreensão abrangente
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que enfatiza a ―identidade‖, seja sociocultural, histórica, econômica, dentre
outras referências que expressam o modo de vida e demais aspectos relevantes
a serem agregados aos projetos escolares, com o propósito de desenvolvimento
integral. Portanto é um conceito multirreferencial, considerando a historicidade,
o meio social, dimensões culturais, geoambientais, político-institucionais,
saberes e particularidades em um contexto plural.
Direcionando essa visão para a territorialidade do nosso município,
―Jeremoabo‖, surge a necessidade de estudarmos nossos elementos
identitários. Por isso, a necessidade de construirmos um Currículo que
contemple a nossa realidade, que considere às necessidades locais em seus
diversos âmbitos, trazendo para o contexto educativo, com o propósito de
conscientização e enfrentamento das adversidades, em prol do desenvolvimento
pleno dos educandos.
É imprescindível que as unidades de planejamento das políticas públicas,
busquem a potencialização das várias dinâmicas sociais, com o propósito de
uma educação de qualidade e com responsabilidade social.
Vale destacar que, Jeremoabo faz parte do NTE (Núcleo Territorial de
Educação) 17, situado no Semiárido Nordeste II, considerando nesse sentido,
aspectos climáticos e situacionais. A territorialidade vem sendo centro de
estudos em diversas áreas da educação.
Segundo Litte (2002, p. 253), territorialidade é ―o esforço coletivo de um
grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela
específica de seu ambiente biofísico‖. Partindo dessa ideia, territórios são
formados, por critérios sociais, econômicos, culturais, geográficos e por grupos
identitários. Considerando esses critérios, a escola tem o papel de promover
ambientes de ajuda mútua entre os atores sociais. Sendo assim, é preciso que
no currículo contemple as questões territoriais, valorizando as manifestações
dos grupos sociais.
A escola tem o papel político de oferecer aos alunos o direito à
aprendizagem, e ao desenvolvimento, tendo como compromisso o bem comum
e social referenciado, a partir da educação. Sendo assim, a partir das práticas
dos profissionais de educação e do currículo, as instituições de ensino podem
promover uma renovação dos acontecimentos desafiantes dos problemas
humanos e saberes que apresentam na atualidade.
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Dessa forma, na sala de aula, a territorialidade é colocada em prática na
forma simultânea das relações que são desenvolvidas pela coletividade, nesse
contexto, o acesso às informações de territorialização dos discentes enquanto
sujeitos e sua reterritorialização. Para que isso aconteça, é preciso uma leitura
da realidade, abordando as vivências e experiências comuns aos indivíduos de
uma coletividade, podendo produzir ganhos para o trabalho do professor,
construindo aprendizagens e dialogando com os princípios de uma educação
cidadã, crítica, de valorização da cultura e da história local.
Nessa perspectiva, as escolas e educadores devem garantir o aos alunos,
acesso a espaços públicos, a experiências que são fundamentais e que podem
gerar transformações no território. Currículo deve ser integrado o eixo de estudo
da realidade do discente partindo do seu território, assegurando o
desenvolvimento da independência dos alunos que passam a participar
ativamente do dia a dia escolar. Essa proposta curricular depende do
envolvimento de diversos atores para a sua realização.
Apontamentos feitos nas palavras de Milton Santos (2006) para
compreender a configuração territorial como resultado de uma produção
histórica e refletir sobre a potência que o currículo abriga no contexto de uma
sociedade caracterizada pela centralidade da informação, sendo suporte para a
formação de sujeitos, de sociabilidades e de historicidades.
É importante ressaltar as diferentes identidades que compõe o município
de Jeremoabo, sendo assim, as escolas têm o papel de desenvolver
competências direcionadas ao contexto e à promoção das pluralidades e
singularidades dos seus territórios. Dessa forma, é preciso organizar um
currículo que respeite a autonomia das instituições escolares, evidenciando seus
territórios e que anule qualquer tipo de generalização, para assim evitar exclusão
de identidades.
Inserir uma discussão sobre territorialidade nos currículos, almejando
construir uma sociedade mais justa e menos desigual, leva-nos a pesquisar os
laços identitários que garantam o reconhecimento das diversidades culturais
presentes nos diferentes territórios. Assim, a abordagem da territorialidade na
educação, torna-se possível na medida em que a construção seja realizada com
verdades que revelem as contraposições que se ocultam. Para isso, é preciso
acessar outras formas de saber segregados, anulados e desacreditados por
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outras ciências. Acerca dos elementos identitários do nosso município, podemos
elencar algumas referências em seus distintos âmbitos.
3.1.1. Caracterização do Município
Jeremoabo, pequena cidade do interior baiano, apesar de ter sido
emancipado a menos de cem anos, é um município bastante antigo que ainda
conserva antigos hábitos característicos do povo do sertão. Nesta cidade
residem pessoas simples e hospitaleiras.
3.1.2. Localização
O município de Jeremoabo pertence ao Território do Semiárido Nordeste
II, junto a outros 17 municípios, como podemos observar na figura 01.
Essa divisão territorial foi organizada pelo o governo estadual, com o
objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local,
possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, para
melhor controle administrativo por parte do governo, considerando a vasta
extensão territorial do estado, composto por exatamente 417 municípios.

Figura 01: Territórios de Identidade

Figura 02: Mapa do Estado da Bahia

Desde 2007, passou-se a reconhecer a existência de vinte e sete
territórios de identidade dentro do próprio estado, organizados a partir da
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especificidade de cada região. O nosso município está localizado na Zona
Fisiográfica do Nordeste baiano, como podemos observar na figura 02,
totalmente incluído no "Polígono das Secas". Está distante 371 km da capital
Salvador, tendo como vias de acesso: BR-324, BR-116, BR-084 e BR-110.

3.1.3. História
Jeremoabo, palavra indígena que significa ―plantação de abóbora‖, foi
povoada, primitivamente, pelos índios da raça Muongo Rús e Cariacás, ramos
dos Tupinambás. Garcia D‘Ávila, chegado à Bahia com Tomé de Souza, era um
homem rico e dotado de um temperamento forte, típico dos bandeirantes.
Exerceu notável influência no desbravamento do nordeste baiano, capturando
índios e fundando currais para a criação do gado bovino. Do Rei D.João III
recebeu grande sesmaria, calculadas em 60 léguas quadradas, que abrangia as
terras que hoje corresponde à região de Jeremoabo.
Escolhendo pontos apropriados Garcia D‘ Ávila, grande latifundiário da
região, começou a construir currais e deixando, em cada um deles, um casal de
escravos encarregado de zelar por dez novilhas, um touro, e um casal de
equinos, lançando assim, a semente de que viria a ser a mais firme riqueza do
Brasil, a pecuária.
A população indígena de Jeremoabo, com chegada dos descobridores se
aliou aos homens brancos e, com a ajuda dos mesmos, moviam guerra contra
os seus inimigos de outras tribos, com intuito de escravizar índios e explorar seus
trabalhos na lavoura. Grandes divergências surgiram entre Garcia D‘Ávila e os
Missionários, que se opunham à escravidão dos índios, em busca de braços para
o trabalho na agricultura. Em represália aos missionários, o senhor da Casa da
Torre, incendiou Jeremoabo, dizimando um número considerável de índios da
região. A reconstrução da cidade foi feita depois em face de intervenção do Papa
e do governo colonial.
Em 1698 Jeremoabo foi elevada à categoria de ―julgado‖. Em 1778, por
iniciativa do Governo Geral do Brasil, foi criada a freguesia, na qualidade de
termo de Itapicuru, sendo no mesmo ano assinado por D.João VI, o alvará de
criação de Paróquia. Sob este regime, a jurisdição civil abrangia os mesmos
limites paroquiais.
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Segundo informações que foram dirigidas à Corte, pelo padre Januário de
Souza Ferreira, vigário de freguesia de São João Batista de Jeremoabo, havia
na sede 32 casas construídas e uma população de 252 habitantes, sendo 5
brancos e os demais negros.
Dada a sua grande extensão territorial, foram desmembradas diversas
povoações, antigas aldeias indígenas, que vieram a se constituir, em outras
freguesias e posteriormente em município, como sejam: Monte Santo no ano de
1790; Cícero Dantas em 1817; Tucano em 1837; Ribeira do Pombal em 1837;
Santo Antônio da Glória em 1840 e outros.
Como podemos observar, Jeremoabo exerce fundamental influência
Socioeconômica em toda a região, sendo, portanto o centro colonizador mais
importante de todo o nordeste baiano. Jeremoabo tornou-se Vila pelo decreto de
25 de outubro de 1831, passando a condição de cidade pelo decreto nº 1775 de
06 de julho do ano de 1925. Após emancipação política, 1925, o município passa
é ser constituído de 4 distritos, Geremoabo, Bebedouro, Canché e Serra Negra.
Em 1944, pelo decreto-lei estadual n.º 141, de 31-12-1943, confirmado pelo
decreto estadual n.º 12978, de 01-06-1944, teve sua grafia alterado para
Jeremoabo.
Sob o mesmo decreto, o distrito de Bebedouro passou a denominar-se
Iguaba e o distrito de Serra Negra a denominar se Voturuna, portanto no quadro
fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 4
distritos: Jeremoabo, Canché, Iguaba ex-Bebedouro e Voturuna ex-Serra Negra.
Assim permanecendo em divisão territorial datada até 1950. Pela lei
estadual n.º 628, de 30-12-1953, são criados os distritos de Santa Brígida e Sítio
do Quinto, ambos ex-povoados e anexados ao município de Jeremoabo. Em
divisão territorial datada de 1-VII-1960, é constituído de 6 distritos: Jeremoabo,
Canché, Iguaba, Santa Brígida, Sítio do Quinto e Voturuna. Pela lei estadual n.º
1757, de 27-07-1962, desmembra do município de Jeremoabo o distrito de Santa
Brígida. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual n.º 1762, de 28-07-1962, desmembra do município de
Jeremoabo o distrito de Iguaba. Elevado à categoria de município com a
denominação de Coronel João Sá. Pela lei estadual n.º 1763, de 28-07-1962,
desmembra do município de Jeremoabo o distrito de Voturuna. Elevado à
categoria de município com a denominação de Pedro Alexandre.
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Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de
3 distritos: Jeremoabo, Canché e Sítio do Quinto. Pela lei estadual n.º 5001, de
13- 06-1989 desmembra do município de Jeremoabo o distrito de Sítio do Quinto.
Elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 2003, o
município é constituído de 2 distritos: Jeremoabo e Canché e permanece até
hoje.

3.1.4. População
O município de Jeremoabo apresentou entre os anos 2000 e 2010 um
aumento populacional razoável. Este representou quase 8% da população total
entre os anos avaliados, conforme dados abaixo:

Anos

Total da
população

Total de
homens

Total de
mulheres

Total da
população
urbana

Total da
população
rural

2000

34.916

17.786

17.130

14.764

20.152

2010

37.680

19.018

18.662

17.437

20.243

2020
*estimativ
a

40.651

Tabela 01. População do Município de Jeremoabo

Fonte: IBGE (2000/2010).

Segundo o Censo, a população da zona urbana cresceu 18%, passando
de 14.764 para 17.437. Já a população da área rural apresentou um aumento de
0,4% com relação ao censo de 2000. Vale salientar que segundo dados do IBGE
a estimativa populacional do município foi de 40.651 habitantes para o ano de
2020.

3.1.5. Aspectos Geográficos
Jeremoabo tem uma extensão territorial de 4.788 km². Seu clima é
caracterizado como semiárido, predominantemente seco, com a temperatura
média anual de 24ºC, máxima de 28,8ºC e mínima de 20,2ºC. A pluviosidade
anual registra uma média de 654 mm, máxima de 2.273 mm e mínima de 276
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mm. Tradicionalmente as chuvas acontecem nos meses de maio a julho. O risco
de seca é considerado alto. A vegetação característica do município é o Cerrado,
Caatinga, Floresta Estacional, Ecótono Cerrado– Caatinga (Zona de transição),
Caatinga arbórea aberta sem palmeiras e sua equivalente com palmeiras e a
Caatinga arbórea densa, sem palmeiras.
Dos rios que banham Jeremoabo o principal é o Vaza-Barris, sua
nascente fica Serra da Canabrava, município de Uauá, enquadrado no sistema
geral Espinhaço/Diamantina, no estado da Bahia. Em Seguida, temos o Rio
Vermelho, antigo Rio Jeremoabo, que nasce entre a Serra do Saco do Papel e
Luiz Jacú, no lugar denominado Bebedor, distante duas léguas (12 km) da
cidade, tornando-se afluente do Vaza-barris pela margem esquerda, depois de
percorrer, aproximadamente, uma extensão de 15 quilômetros.
Quanto à fauna, destaca-se a presença da arara-azul-de-Lear localizada
no sul do Raso da Catarina, sendo a Toca Velha (Estação Biológica dos
Canudos), no município de Canudos, e a Fazenda Serra Branca, no município
de Jeremoabo, as áreas de reprodução e dormitório da espécie. Ela sua beleza
e por ser um animal endêmico (próprio da região), esta ave tem despertado
interesse internacional, motivando a frequente presença de grupos estrangeiros
no município.
Para controlar a reprodução e inibir o tráfico algumas Instituições
executam programas de conservação da Arara-azul-de-Lear, dentre elas: o
Ministério de Meio Ambiente em parceria com o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente (IBAMA) e o Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação das
Aves Silvestres- CEMAVE/IBAMA e a Associação Brasileira para Conservação
das Aves – PROAVES.
3.1.6. Economia
As informações a seguir, refletem a realidade econômica do município de
Jeremoabo a partir dos dados estatísticos do período de 1991-2010. Diante de
algumas ações implementadas no município ao longo destes 20 anos.
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Indicador

Indicadores de Renda e Pobreza (taxas)
1991

2000

2010

IDH – municipal

0, 244

0, 383

0, 547

Renda per capita

137,78

162,20

262,76

Proporção de pobres

71,01

65,87

43,67

Índice de Gini

0, 49

0, 63

0, 53

Tabela 02. Dados sobre Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil.

Verifica-se na tabela 2, que a renda per capita do município cresceu 38,2
%, passando de R$ 162,20 em 2000 para R$ 262,76 em 2010. A desigualdade
teve uma oscilação de 1991 a 2010, pois o Índice de Gini passou de 0,49 em
1991 para 0,63 em 2000 e 0,53 em 2010. Isto significa que por está em 2010,
mais próximo de um, a sociedade jeremoabense ainda é desigual, portanto a
concentração de renda está ainda na mão de uma pequena parcela de uma
população. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar
per capita inferior R$ 75,50, equivalente à medida do salário mínimo vigente em
agosto de 2000), diminuiu 49,16%, passando de 65,87% em 2000 para 43,67%
em 2010.
Alguns fatores contribuíram para diminuição da pobreza no município tais
como:
● Apoio técnico e política agrícola para o homem do campo;
● Programas Sociais do governo federal;
● Investimentos na Educação e Saúde.
As atividades econômicas de Jeremoabo além dos serviços públicos
abrange a agricultura de subsistência permanente: manga, banana, coco-dabaía, castanha de caju e hortaliças; temporária: feijão, melancia, milho,
mandioca, tomate, quiabo e melão.
Destaca-se na agricultura como o 9º produtor baiano de manga. Na
apicultura é o maior produtor de mel da Bahia. Na pecuária, destacam-se os
rebanhos bovino, suíno, equino, asinino, caprino, muar e ovino. É, ainda,
produtor expressivo de frangos, ovos de galinha e de leite de vaca. Comércio
varejista de roupas e sapatos, gêneros alimentícios, bares, serviços de hotelaria,
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serviços bancários, feira livre, etc. Seu parque hoteleiro registra 248 leitos. No
ano de 2001 o município registrou 6543 consumidores de energia elétrica com
um consumo de 8670 kWh.

3.1.7. Cultura

A cidade de Jeremoabo por ser uma das mais antigas do Nordeste baiano
cultiva até hoje as características de um povo peculiar constituído por beatas,
vaqueiros, coronéis e feirantes de mãos calosas que ao longo dos anos
influenciaram a cultura do povo. Figuras como Antônio Conselheiro, o velho
Pedro Batista, o Padre Cícero e Virgulino Ferreira, ―o Lampião‖, entre outros são
mitos que fazem parte da nossa história.
O artesanato do couro é significativo numa sociedade onde o vaqueiro
desempenha papel de destaque, estabelecendo costumes e desenvolvendo
suas expressões de arte como o aboio. As vaquejadas, as corridas de argola e
as cavalgadas se fazem com frequência em diferentes locais e ocasiões. O
improviso e o desafio são cultivados, assim como são comuns os cantos
apropriados para a bata de feijão, a descasca do milho e as farinhadas. A viola
de seis cordas fabricada por alguns hábeis artesãos do município é um
instrumento usado em muitas dessas manifestações.
Nossa culinária explora os produtos da caatinga. A carne de carneiro, o
bode assado com aipim molhado na manteiga de fazenda, o requeijão do sertão
e a manteiga de garrafa, a carne seca com jerimum e outros pratos deliciosos,
são deglutidos junto com a farinha de mandioca tão apreciada. Não podemos
esquecer o umbu, o maxixe e o licuri. O povo jeremoabense destaca-se como
artistas diversificados que mostram seu talento através de repentes, literatura de
cordel, pintura, escultura, músicas e artesanato como tricô, crochê, pintura em
tecido, entre outros.
Temos nos festejos juninos a amostra da mais tradicional festa cultural do
município. As apresentações das quadrilhas, alvorada, casamento matuto, além
das festas profanas e religiosas, onde destacamos o Novenário do Padroeiro
São João Batista.
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Na cidade o Concurso de Quadrilhas tornou-se um grande atrativo para
população local e turistas que visitam o município nessa época do ano. Os
marcadores de quadrilhas criam passos com temas atuais e resgate cultural
como o cangaço, levando para a praça pública não só uma dança típica, mas
também a informação de forma criativa. Nas escolas os festejos juninos são
realizados por meio de danças, jogos, brincadeiras, desfile de rei e rainha do
milho, balaios juninos, além das deliciosas comidas típicas. Além das quadrilhas
juninas é necessário destacar as danças folclóricas existentes e cultuadas pela
comunidade como: São Gonçalo, Pastoril, Reisado, Dança do Coco, Congadas,
Principá, Dança de Roda, Bumba Meu Boi, Banda de Pífanos.
Os principais feriados municipais são 24 de Junho, em homenagem ao
padroeiro da cidade São João Batista e dia 06 de Julho devido à emancipação
política do município. Quanto às atividades desportivas são desenvolvidas nos
espaços: Ginásio Esportivo, Estádio João Isaias Montalvão, Quadra Esportiva
José Nolasco, Quadra da Praça Dr. Jonas de Carvalho Sá, campos de várzea
nos bairros, zona rural e associações privadas.
Portanto, é necessária uma educação que dê oportunidade e valorize a
cultura dessa população, na qual a escola está inserida, fazendo com que os
alunos sejam capazes de construir sua própria identidade com suas próprias
perspectivas.
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4. MARCOS TEÓRICOS, CONCEITUAIS E METODOLÓGICOS
A compreensão acerca do Currículo por parte da escola e da comunidade é
um dos eixos fundamentais para a construção concernente, do Referencial
Curricular local. Compreendendo-o como mecanismo, cujo foco é desenvolver
ações que irão nortear o processo de formação integral e, por conseguinte, a
construção da identidade dos educandos, considerando as relações constituídas
entre o ambiente escolar e a sociedade.
Nesse sentido, podemos citar Veiga, quando afirma que:
―Currículo é uma construção social do conhecimento,
pressupondo a sistematização dos meios para que esta
construção se efetive; a orientação dos conhecimentos
historicamente produzidos e as formas de assimilá-los,
portanto, produção, orientação e assimilação são
processos que compõem uma metodologia de construção
coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo
propriamente dito‖. (VEIGA, 2002, p. 7)
Partindo do referencial mencionado, entende-se que é a premissa que
orienta todos os processos inerentes ao contexto educacional, visando mediar
os processos formativos, valorizando e implementando os saberes prévios
eletivos, com o intuito de assegurar os direitos de aprendizagem e a formação
plena. Considerando dessa forma, as particularidades e os aspectos
socioculturais, fatores intrínsecos ao processo de ensino-aprendizagem.
Outro cerne relevante nesse processo são as políticas de Educação
Integral, cujas ações devem estar vinculadas ao planejamento e diretrizes
curriculares, de modo que contemplem todas as dimensões da vida humana,
intelectual, física, afetiva, econômica, social, ética, moral, dentre outras. Nesse
sentido é fundamental estreitar as relações entre as práticas pedagógicas e a
realidade dos alunos, com o propósito de formar cidadãos conscientes,
participativos na sociedade, que exercitem a cidadania de forma crítica e
construtiva. Ainda com a visão voltada à política de Currículo para a Educação
Básica, é pertinente citar mais uma vez, o Documento Curricular Referencial da
Bahia, em seu seguinte trecho:
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Prima, assim, por assumir que uma política de currículo
para a Educação Básica tem, acima de tudo, o
compromisso com a qualificação da formação para uma
cidadania plena, em que saberes dos diversos campos
deverão confluir para o desenvolvimento integral dos
estudantes,

considerando

Competências

Gerais,

configuradas na Base Nacional Comum Curricular (2017),
a serem articuladas e desenvolvidas em torno dos saberes
sobre: conhecimento, pensamento científico, crítico e
criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital,
trabalho

e

projeto

de

vida,

argumentação,

autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação,
responsabilidade e cidadania. (DCRB, 2019, p.32)
Portanto, as diretrizes curriculares devem estar em conformidade com os
campos de experiência e Competências Gerais elencadas pela Base Nacional
Comum Curricular (2017). Documento normativo oficial que define em caráter
obrigatório, o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, que
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica.
É importante salientar que, em consonância com a LDB, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) é um marco teórico, que norteia o sistema
educacional, buscando assegurar garantias constitucionais. Dentre elas, os
direitos de aprendizagem e a equidade, apresentando parâmetros e orientações
padrões, relacionadas aos conjuntos de aprendizagem, para a adequação das
instituições educativas. De modo que, as instituições de ensino devem adequar
suas práticas pedagógicas, seus referenciais curriculares, às normas e
orientações exaradas pela mesma e respeitando suas particularidades e
necessidades.
Com essa perspectiva, e obediência às normas, é imprescindível a
construção do Referencial Curricular, e em seguida a (re) estruturação do Projeto
Político Pedagógico com planejamento de metodologias e culminância das
ações em concordância com as normativas já mencionadas, registradas no
Documento Oficial, BNCC.
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Buscando desta forma a atualização do fazer e pensar pedagógico,
aproximando de forma significativa suas atividades e estratégias as novas
necessidades de aprendizagem, colocando como principal objetivo da instituição
a formação integral e social do aluno.
É de suma importância destacar que a construção do currículo do
município de Jeremoabo-Ba, contudo relacionado à educação integral contribui
nesse processo, e a DCRB tem papel fundamental, pois norteia o currículo em
função de uma educação transformadora priorizando um fazer pedagógico a
partir de metodologias inovadoras contribuindo no processo de aprendizagem
dos alunos.
Nessa perspectiva, o DCRB como norteador para a construção do
currículo destaca a concepção da aprendizagem ―como um ato é um processo
em construção contínua, ao mesmo tempo individual e relacional em que se
realizam transformações cognitivas afetivas psicomotoras e socioculturais‖
(p.27). Destarte é relevante a formação integral do indivíduo valorizando seus
saberes prévios, tendo o professor como mediador do processo para que a
educação seja de qualidade.
Considerando pensamentos e conceitos defendidos e difundidos por
estudiosos do contexto educativo, com foco em Educação Integral, como Anísio
Teixeira, Darcy Ribeiro, Célestin Freinet entre outros referenciados pelos
professores Penildon S. Filho, Cláudia Cristina Santos e José Renato Poli em
seus relatos.
Compreende-se que a integralidade educacional, não é uma modalidade
de ensino a ser praticada, exclusivamente no âmbito escolar, considerando
apenas o tempo cronológico. Mas, sim, a concepção de Educação plena,
valorizando todas as dimensões do ser humano. Tendo em vista que, para a
formação de qualidade do sujeito, em sua plenitude, deve-se contemplar
aspectos

cognitivos,

emocionais,

sociais,

econômicos,

culturais,

artísticos.Partindo dessa premissa surge, portanto, a necessidade de estudos e
discussões acerca do tema, pois abrange muitos contextos para a sua
consolidação. Nesse sentido, podemos citar: políticas públicas; aspectos
estruturais, capacitação profissional; valorização profissional; análises e relatos
de experiências; logística; dentre outros.
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Senda assim, a educação integral, é um termo que gera dúvidas em
muitas pessoas. Pressupõe uma educação comprometida com a construção de
conhecimentos com sentido e significado por meio de aprendizagens que sejam
relevantes, acessíveis, pertinentes e transformadoras para os estudantes.
É aquela que atende os alunos em todas as suas necessidades, não apenas
preocupada com os conteúdos programáticos, mas também com o bem estar da
criança.
Nas escolas de educação para o desenvolvimento integral é necessário
que a construção de conhecimento articulada pelo currículo escolar fortaleça
processos colaborativos e comunicacionais que facilitem a transposição de
saberes e práticas entre a escola e a vida e entre a escola e o território, ou seja,
como nos disse Anísio Teixeira ―A Educação é a própria vida acontecendo‖. O
tempo que se passa na escola é muito precioso, por isso, o estudante deve ter
a oportunidade de se apropriar de um currículo estruturado para uma boa
aprendizagem, e com ênfase nas múltiplas linguagens, que favoreçam os
aspectos físicos, sociais, culturais, emocionais, afetivos e intelectuais.
E quando se trata da Educação Infantil, o termo integral se torna ainda
mais pertinente, pois é a etapa que mais merece esse olhar amplo e
diferenciado, onde as crianças estão em fase de pleno desenvolvimento,
aprendizado, e uma curiosidade extremamente instigante. Então é preciso
oferecer um ambiente favorável às diversas habilidades e competências, para
assim, seguir da melhor forma para as etapas posteriores.
A tradição da escola brasileira tem sido a de valorizar currículos
transmissivos, em que predomina o trabalho com uma enorme quantidade de
conteúdos conceituais, a fragmentação e a falta de articulação entre áreas do
conhecimento. Nesse tipo de currículo, a perspectiva de ensino não considera a
necessária vinculação entre aprendizagem e desenvolvimento; a curiosidade e
espírito investigativo das crianças e dos adolescentes (que poderiam ser
aguçados por propostas interdisciplinares) não são estimulados, não favorecem
o seu engajamento.
Não basta simplesmente ampliar o tempo em que os educandos
permanecem na escola, é preciso fazer desse tempo ampliado um tempo de
qualidade e não somente um tempo de quantidade. Quando se amplia o horário
escolar e oferta atividades fragmentadas aos alunos, ou seja, atividades que não
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dialogam entre si, bem como quando não ocorre diálogo entre os professores
envolvidos nessa proposta, o tempo ampliado torna-se unicamente um tempo
quantidade. Pode-se dizer então, que a aprendizagem torna-se algo contínuo
nas vidas dos indivíduos, compreendendo o estudante como centro do processo
educativo, nessa perspectiva a educação não se "acaba" no espaço físico da
escola nem no tempo de duração das aulas.
A partir disso, é possível dar andamento ao processo de implantação da
educação integral na rede educacional, porém ainda faz-se necessário
planejamento e suporte estrutural e pedagógico para alunos e professores, pois
essa concepção requer diferentes tipos de recursos para atingir resultados
efetivos na prática. Assim, a escola rompe com a perspectiva simplista de
conteúdos e adentra a formação cidadã e integral do sujeito, independente das
suas necessidades e/ou limitações.
Dessa maneira, visando à formação humana em sua integralidade, o
currículo precisa estar associado a uma política de educação integral como
concepção de educação, em que haja políticas educacionais a partir de práticas
educativas com ferramentas de aprendizagem acessíveis, tendo como princípios
educativos a equidade, inclusão, a sustentabilidade e acima de tudo a
contemporaneidade, enfim a educação integral visa formar seres críticos prontos
para viver em sociedade.
Em suma, a BNCC tem um compromisso quanto à inserção do ensino
integral nas escolas, sendo assim, (BRASIL, 2018), destaca que, independente
das horas diárias a escola integral deve propor ao educando uma construção de
saberes associado às suas necessidades preparando o aluno para desafios da
atualidade, seja jovem ou criança é necessário dispor uma educação que
valorize as diversas culturas, possibilitando uma educação para a cidadania.
Portanto o currículo deve ser construído a partir de bases curriculares que visam
o aluno como protagonista no processo de aprendizagem, proporcionando
técnicas de ensino baseadas na sua realidade e necessidade, onde a
concepçãode educação integral contribua na construção do conhecimento e
acima de tudo que os discentes tenham voz e vez.
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5. MARCOS LEGAIS
A educação é o processo de facilitar o aprendizado ou a aquisição
de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. Assim, educação é
um fenômeno observado em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos
destas, responsável pela sua manutenção, perpetuação, transformação e
evolução da sociedade a partir da instrução ou condução de conhecimentos,
disciplinamentos (educar a ação), doutrinação, 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.
No entanto, a educação como direito de todos que está na Constituição
Federal. A Constituição Federal de 1988, inspirada pela Declaração Universal
dos Direitos Humanos (1948), no Artigo 205, reconhece a educação como:
[...] ―direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
ao exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho‖ (BRASIL, 1988).

A Educação é direito de todos, mas nem sempre foi assim. Com muita luta
as conquistas foram acontecendo e as normativas validando a inclusão de
direitos em leis e planos variados como: LDB, PNE, BNCC, dentre outros que
visam à Educação global e as particularidades através do DCRB. A busca do
reconhecimento das singularidades de cada município com a autonomia da
escola, foi um destaque nessa reconstrução de particularidades, ou seja,
contextualizar com democracia já que todos são responsáveis em elaborar essas
mudanças.
Os marcos legais da educação e da política curricular no país, agregam
em seu conteúdo o contexto-histórico da época, o progresso da legislação
vigente e os percalços para promover uma educação com qualidade e que seja
ofertada a todas as camadas sociais com justiça, igualdade e equidade. Para
atender objetivamente ao que se propõe e sejam usufruídos, carecem passam
por um processo que se sustenta nas bases do planejamento, execução,
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monitoramento, avaliação e controle. Devendo ser considerado na (re)
elaboração do PPP (Projeto Político Pedagógico) de todas as escolas.
Referenciados pela Carta Magna de 1988, as bases legais que assegura
o usufruto desses direitos são encontrados em diversos documentos a exemplo
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) , Estatuto da
Juventude (Lei nº 12.852/2013) , Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( Lei nº 9.394/96), Plano Nacional de
Educação (Lei nº 13.005), Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais (Resolução
CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010) , Base Nacional Curricular Comum
(Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017), Plano Estadual de
Educação ( Lei Estadual nº. 13.559 de 11 de maio de 2016) e Plano Municipal
de Educação (Lei Municipal nº 495 de 19 de Junho de 2015).
Como Estado Democrático de Direito, garantir a educação é uma das
ações estabelecidas pela Constituição Federal no Brasil e pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos. ―[...] direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho‖ (BRASIL, 1988).
Um direito recente, infringido por anos devido ao histórico passado
colonial e escravista que instaurou marcas profundas em uma sociedade que até
os dias atuais colhe os amargos frutos de tal violação. E que ainda caminha para
assegurar seus direitos mais básicos.
Para que o indivíduo tenha uma formação que objetive a sua
integralidade, numa perspectiva integradora, os estados e municípios precisam
reconhecer em seus currículos ―que a educação tem um compromisso com a
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual,
física, afetiva, social, ética, moral, e simbólica‖ (BRASIL, 2017), como aconselha
os princípios e diretrizes da LDBEN, DCN, PNE, PEE reafirmadas na BNCC.
A seguir as diretrizes elencadas no Plano Municipal de Educação, que
bebe de todas as fontes e normativas citadas anteriormente e que regem a
educação municipal.
● DIRETRIZES:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
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III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV – melhoria da qualidade da educação;
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e
equidade;
IX – valorização dos profissionais da educação;
X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade
e à sustentabilidade socioambiental.

Partindo desse princípio o Referencial Curricular Jeremoabense sustenta
que as aprendizagens essenciais precisam considerar a realidade local, a
autonomia dos sistemas ou das redes de ensino, das instituições escolares e a
participação dos estudantes. Articulando-se para atender às especificidades e
necessidades dos grupos sociais que utilizam os espaços públicos e privados
para conviver. Promovendo às diferentes modalidades da Educação Básica
previstas na legislação em vigor.
Conforme explicitado no DCRB o Currículo é suporte para a formação de
sujeitos, de sociabilidades e historicidades; Política de currículo acima de tudo
pensada e implementada como construção propositiva, solidária e democrática;
A priori, é importante salientar que o Plano Municipal de Educação (PME)
de Jeremoabo/BA, Lei Municipal n° 495 (publicada no Diário Oficial em 19 de
junho de 2015), é uma das mais importantes políticas públicas educacionais e
que seus dispositivos conectam-se com as políticas de currículo, com reforços e
orientações por meio de suas diretrizes, metas e estratégias.
Ao analisar as diretrizes do PME é possível perceber que de fato elas
convergem para o atendimento de uma educação de qualidade, objetivos que

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
50 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

MARCOS LEGAIS

devem ser valorados para que as demandas educacionais contemporâneas
sejam atendidas. Dentre as diretrizes destacam-se:
[...] II – erradicação do analfabetismo; II – universalização
do atendimento escolar; III – superação das desigualdades
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de discriminação; IV –
melhoria da qualidade da educação; V – formação para o
trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI –
promoção do princípio da gestão democrática da educação
pública [...] (JEREMOABO, 2015, p. 79).

Ratifica-se que muitas metas do PME tentam garantir as diretrizes e
corroboram com as políticas curriculares gerando, por meio das estratégias,
possibilidades de alcance e consequentemente maior qualidade na educação
pública.
Por meio das Metas 1 a 4 e 10 buscou-se universalizar o atendimento de
populações da educação infantil, ensino fundamental, educação especial e
ampliação de atendimento a EJAI; embora muitos esforços sejam realizados no
cotidiano das escolas, não existem dados concretos, nem no CME e nem na
SEMEC, de avanços ou busca por alcançar essas metas por meio de estratégias
planejadas.
Esse fato é explicado pela inexistência de monitoramento e avaliação do
PME, que existe na legislação municipal, mas não é utilizado como ferramenta
de trabalho pelos Dirigentes Municipais de Educação.
Dessa forma, entende-se que monitorar e avaliar tornamse partes constantes de um único processo, ou seja,
etapas distintas e complementares que não se realizam
isoladamente. Por essa ótica, a avaliação compreende o
monitoramento como parte constitutiva e constituinte
(DOURADO; GROSSI JUNIOR; FURTADO, 2016, p. 456).
Outras metas também se relacionam com a política curricular, como:
Alfabetização no final do 3° ano (Meta 5), Educação em tempo integral em
metade das escolas municipais e ¼ dos alunos atendidos (Meta 6), alcance dos
níveis do IDEB com melhoria de qualidade (Meta 7), população EJAI alfabetizada
(Meta 9) (JEREMOABO, 2015).
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No geral, o Sistema Municipal de Educação (SME) do município de
Jeremoabo precisa, de forma urgente, repensar suas políticas, avaliar e
monitorar o PME para que de fato a qualidade seja o maior indicador e que pense
no currículo como forma de buscar essa construção de identidade.
Tendo essa realidade em foco, compreende-se que a qualidade da
educação pública deve ser o foco principal de um sistema educacional de ensino.
O SME de Jeremoabo precisa, para que as políticas curriculares (BNCC, DCRB,
DCRM) sejam efetivadas com êxito e provoquem resultados satisfatórios,
democratizar suas ações, produzir projetos educacionais autorais, ampliar oferta
de ensino em todas as modalidades, ofertar escolas em tempo integral,
oportunizar formação continuada aos profissionais da educação, dentre outras
ações. Desse modo, com essas ações planejadas, a implementação das
políticas curriculares provocará resultados satisfatórios e qualidade de oferta no
SME.
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6. A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA AVALIAÇÃO NO ENSINOAPRENDIZAGEM

Durante um longo percurso histórico, pensar em avaliação seria remeterse exclusivamente aos elementos chave de sua clássica definição, pois a sua
ideia logo é associada à memorização, notas, erros e acertos, aprovação,
reprovação, resultado quantitativo e incontestável. Esse modelo arcaico e
tradicional que apresenta um fim em si mesmo, revela a conduta disciplinadora
e diretiva do professor, pressupõe dependência do estudante, aponta para uma
ação solitária, individual e sempre competitiva que bloqueia a construção do
conhecimento, pois coopera apenas para validar a possível quantidade de
absorção de informação pelo aluno.
A escola comete erro na função específica de como avaliar, quando a
descaracteriza. E nisto, avaliação comumente é confundida com nota, e esta por
sua vez é utilizada com a mesma atribuição de avaliação.

Há que se distinguir, inicialmente, avaliação e
nota. A avaliação é um processo abrangente da
existência humana, que implica uma reflexão
crítica sobre a prática, no sentido de captar seus
avanços, suas resistências, suas dificuldades e
possibilitar uma tomada de decisão sobre o que
fazer para superar os obstáculos. A nota... é
uma exigência formal do sistema educacional.
Podemos imaginar um dia em que não haja mais
nota na escola... Mas certamente haverá
necessidade de continuar existindo avaliação.
(VASCONCELLOS, 1995, p 53.)

Se pensarmos num concurso, por exemplo, cuja finalidade é realmente
mensurar, classificar, a ideia da prova é bem válida. Porém, quando nos
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referimos à avaliação da aprendizagem é preciso considerá-la como uma
atividade didática essencial e constante da açã o docente, que, portanto, deve
contemplar todos

os

passos

concernentes

ao

ensino e,

portanto,

a aprendizagem.
Nesse horizonte, passa a ter o caráter de acompanhamento não somente
da aprendizagem, mas também do ensino, atuando democraticamente nessas
duas frentes, em caráter de orientação da ação pedagógica, oferecendo bases
seguras a fim de que o professor perceba e reconheça quais intervenções devem
ser introduzidas progressivamente nesse exercício contínuo. Luckesi (1996)
enfatiza que a razão de ser da avaliação é justamente “intervir para melhorar”.
A Avaliação Educacional constitui outro entrave a implantação da
inclusão. É urgente suprir o caráter classificatório da avaliação escolar,
através de notas, provas, pela visão diagnóstica desse processo que deverá ser
contínuo e qualitativo, visando limpar o ensino e torná-lo cada vez mais
adequado e eficiente a aprendizagem de todos os alunos. Essa medida já
diminuiria substancialmente o número de alunos que são indevidamente
avaliados e categorizados como deficientes nas escolas regulares.
A aprendizagem como o centro das atividades escolares e o
sucesso dos alunos, como a meta da escola, independentemente do nível de
desempenho a que cada um seja capaz de chegar são condições de base para
que se caminhasse na direção de escolas acolhedoras.
De acordo com a Resolução CME Nº 02, de 18 de dezembro de 2018,
em que aprova estrutura e critérios para avaliação escolar nas escolas
municipais de Jeremoabo. Devemos ter como avaliação as seguintes práticas, a
avaliação escrita da unidade letiva que deve ser 60% discursiva (primar por
questões dialogadas, buscar avaliar as competências trabalhadas na unidade,
buscar análises, exigir leitura, produções, interpretações textuais em variadas
tipologias, de imagens, gráficos, tabelas; enfim, deve ser o momento de estimular
o desempenho do estudante de acordo com as habilidades desenvolvidas no
componente curricular) e 40% objetiva (primar pela contextualização nas
questões e estruturar com foco nas ―provas externas‖, como a Prova Brasil.
Nesse espaço da avaliação a organização deve ser semelhante a um simulado).
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Ainda que não haja receita para que se faça uma avaliação verdadeiramente
formativa, enquanto profissionais da Educação Municipal de Jeremoabo, temos
buscado ressignificar a avaliação conferindo não somente o status de função
didática, mas estendendo esse entendimento para a compreensão de que é um
processo vivo, evolutivo, contínuo e sistemático, que acompanha toda a ação
educativa, ou seja, se faz indispensável a fim de que se reflita, questione e por
fim se mobilize em ação transformadora.
Assim sendo, entendemos que a avaliação não acontece dissociada de
conceitos e dimensões, seja do ponto de vista teórico de mundo, seja de
educação, tudo isso manifesto e envolto em prática pedagógica. Neste
movimento dialético, emerge uma avaliação também dinâmica que propicia
crescimento dos alunos em suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, é papel
do professor fornecer aos alunos, proposições adequadas às diversas condições
socioculturais, às suas aptidões e limitações, considerando ainda as diferenças
cognitivas de cada indivíduo, para que o processo de ensinar e aprender se
consolide.
A avaliação da aprendizagem escolar sugere, portanto, uma interação
entre aluno e professor, proporcionando sempre um refletir sobre a atuação de
cada e o delinear dos passos seguintes de suas respectivas caminhadas, por
isso deve sempre promover clareza, em que é direito do estudante saber o que
está trabalhando (objeto do conhecimento) para que e como será avaliado
(objetivo/método)
Um outro ponto, seria a necessidade de revisão do planejamento:
possibilita mais assertividade quanto aos objetivos que se espera atingir, e novos
caminhos são desvelados, entendendo-se que a avaliação se dá no dia a dia
pela participação e envolvimento dos estudantes diante das atividades propostas
e não isoladamente num instrumento formal e tradicional, como as chamadas
provas.
E por fim, autopercepção, sendo um processo avaliativo uma relação
dialógica e contínua, permite ao professor responder questões tais como: Os
conteúdos são significativos, fazem pensar e sentir? Tenho objetivos claros e
atingíveis? Os métodos aplicados estão a serviço de quem? Consigo prestar
auxílio aos que apresentam dificuldade na aprendizagem?
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Assim compreendemos que os resultados obtidos pela avaliação,
entendida aqui como processo, não como fim, e por isso formativa, assume um
papel de suma relevância, pois além de influenciar radicalmente a práxis
pedagógica rompendo com a concepção classificatória, centrada na nota, eleva
o olhar para o aprendizado. E, este aprender envolve, naturalmente, métodos e
processos, passando pela participação e pela libertação da pessoa que, na
verdade, significa ir adquirindo a capacidade de aprender a aprender, nas
palavras de Werneck (2011).
Dessa maneira, concebe-se que a avaliação em função da aprendizagem
é uma prática cotidiana, sistemática no ambiente escolar, que favorece ao
docente identificar como ocorrem os processos de construção de conhecimento
de seus alunos, considerando-se as dificuldades sinalizadas. Avaliação,
portanto, deve ser uma busca de indícios na trajetória percorrida pelos alunos e
que apontem para o educador, sobre que elementos e instrumentos precisa
lançar mão, frente ao desafio de mediar uma aprendizagem que seja
significativa.
É preciso entender que todas as ações e estruturas que circundam o fazer
pedagógico na escola, merecem reflexão sobre suas devidas contribuições, a
evolução e a forma como acontecem. A avaliação da aprendizagem para ser de
forma qualitativa envolve a análise da prática pedagógica, do que foi ensinado,
como foi ensinada, a adequação dos instrumentos utilizados, o desenvolvimento,
as competências e habilidades esperadas para cada etapa, os objetivos
propostos, os avanços e retrocessos, enfim, avaliar para evoluir. É um
acompanhamento contínuo, observador é capaz de reavaliar as ações se
necessário, em busca da qualidade do processo de aprendizagem.
As diversas formas e qualidade de registros também são imprescindíveis
no acompanhamento. Em se tratando de conceitos ou de notas, a depender de
cada etapa, estes não devem apenas tentar medir ou quantificar saberes, mas
representar uma ação refletida de todo um conjunto de conhecimentos, aspectos
cognitivos e socioemocionais que envolvem cada processo de ensino e
aprendizagem.
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7.
7.1.

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

Em consonância com a concepção apresentada pela LDB, em seu
art. 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de
ensino,

para

educandos

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Vale salientar que, após várias lutas e movimentos mundiais,
alicerçados nos valores, no fundamento da dignidade humana, no princípio da
erradicação de quaisquer formas de discriminação, garantia da equidade e
demais direitos fundamentais, a Educação especial passou a ser vista sob a
perspectiva da Educação inclusiva.
Constituindo, em conformidade com a Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, ―um paradigma educacional‖
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de
equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da
exclusão dentro e fora da escola. (MEC/SECADI - Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva/2008).
Diante da necessidade e dos anseios despertados de acordo com a
conjuntura de cada modelo social e de cada paradigma escolar, a sociedade e a
escola foram assumindo papéis fundamentais na construção de um sistema
educacional, que visa assegurar a efetiva inclusão e a integralidade da
educação, respeitando as especificidades.
Com o intuito de atingir a referida meta, é necessário o enfrentamento às
práticas discriminatórias e a identificação e eliminação das barreiras que
configuram à deficiência, sejam arquitetônicas, atitudinais ou comunicacionais,
que persistem no contexto atual. De maneira que, é fundamental o fortalecimento
de políticas públicas, ações pedagógicas e demais alternativas direcionadas a
tentativa de assegurar a plena acessibilidade.
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Portanto, é imprescindível a adequação dos currículos, do Projeto Político
Pedagógico de cada Instituição de ensino, atuação do Atendimento Educacional
Especializado, em consonância com as diretrizes legislativas e percepção das
necessidades. Tais ações implicam consequentemente na adaptação da
estrutura física e pedagógica das Instituições de ensino e Referenciais de AEE,
objetivando dessa forma a efetiva inclusão.
Com o propósito de assegurar os referidos direitos a todos, os sistemas
de ensino e as políticas públicas continuam a sinalizar para ações, para a
concretização de propostas e políticas em todos os âmbitos, a fim de atender a
demanda da Educação Especial na perspectiva inclusiva. E o currículo é uma
importante ferramenta, para consolidar tais direitos e direcionar a caminhada
pedagógica cada vez mais inclusiva, eliminando as barreiras e consolidando a
acessibilidade.
7.1.1. MARCOS

HISTÓRICOS: LEGAIS

E NORMATIVOS

DA EDUCAÇÃO

ESPECIAL

Para melhor compreensão acerca da idealização e consolidação da
Educação Especial, na perspectiva da Educação inclusiva, é fundamental
descrevermos alguns marcos históricos correspondentes. Portanto, é importante
elucidar que é uma trajetória extensa, marcada por lutas e perseverança na
busca pela garantia dos direitos destinados às pessoas com deficiência e/ou
necessidades educacionais especiais. De modo que, a evolução é notória, mas
a busca pela efetiva inclusão, ainda persiste na atualidade.
Diante do percurso histórico até o contexto atual, é evidente que
durante

um

determinado

período,

pessoas

com

deficiência

foram

marginalizadas, excluídas, e que os direitos conquistados foram implementados
e legitimados gradativamente em períodos distintos, com base em concepções
e teorias diversas concernentes à Educação Especial. Definições essas, que
também passaram por modificações e evoluções de acordo com princípios
éticos, valores morais, sociais, religiosos, culturais, dentre outros aspectos que
configuram o modelo social vigente em cada época.
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Nesse sentido, é relevante, registrarmos brevemente alguns marcos
históricos da Educação Especial no Brasil, com enfoque em relatos acerca da
referida modalidade, em nosso Município, Jeremoabo/BA. Visto que, o presente
documento é um referencial local, que deve considerar as vivências e
particularidades dos nossos educandos.
Partindo desse pressuposto, há relatos na história, com base em
estudos realizados por Mazzotta, Sassaki e demais estudiosos, que no Brasil a
temática Educação dos Deficientes tornou-se preocupação a partir do século
XIX, com base em modelos adotados e experiências concretizadas pelos
europeus e pelos norte-americanos. Entretanto somente um século depois,
houve a integração da Educação para deficientes na política educacional
brasileira. Sendo, portanto, concretizada no século XX.
Nessa perspectiva Sassaki (2002), enfatiza que o modelo educacional
adotado foi denominado ``Educação dos Excepcionais``. Esse era o termo usado
para referir-se às pessoas com deficiência, no período mencionado.
Nota-se, portanto, que assim como nas civilizações mais remotas nas
demais partes do mundo, a realidade da exclusão sócio educacional com às
pessoas que possuem

deficiência, também faz parte da história do Brasil,

que, segundo Mazotta e Mantuan, o contexto histórico da Educação Especial,
divide-se em paradigmas como, a exclusão, a segregação, a integração e a
inclusão.
O paradigma da exclusão evidencia a rejeição, de forma que,
pessoas com deficiência eram rejeitadas e excluídas da convivência em
sociedade, até mesmo por meio de infanticídios. Ainda, com base, nos referidos
estudos, essa forte discriminação e/ou exclusão acontecia com o subterfúgio de
que a condição de deficiente era definida como algo imutável, incapacitante,
sinônimo de invalidez, além de outras características atribuídas, que os
condicionavam ao abandono, à parte esquecida da sociedade, de maneira que
os tratavam de forma omissa. Cumpre frisar que essa compreensão fortaleceu a
marginalização das pessoas com necessidades especiais. (MAZZOTTA, 1982)
Posteriormente, foi adotado o modelo da segregação, que defendia o
viés do assistencialismo e tinha como prática prestar atendimento a um
determinado grupo conforme a deficiência, de modo que eram alocados em
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classes especiais ou Instituições especializadas, configurando um sistema de
isolamento social.
Nesse âmbito, podemos citar como marco inicial no Brasil, a criação do
Instituto Benjamin Constant, em 1854, no Rio de Janeiro, que inicialmente foi
intitulada, Imperial Instituto dos meninos cegos. Com o passar do tempo e
mudanças progressivas, houve ampliação do referido Instituto, com o aumento
de instalações e atendimento a uma demanda maior, tornando-se referência a
nível nacional.
É pertinente a esse contexto também, a Fundação Nacional dos Surdos
Mudos, fundada em 1857, atual Instituto Nacional da Educação dos surdos –
INES, no Rio de Janeiro, dentre outras instituições cujo modelo de atendimento
era segregatório, definindo como requisito a deficiência em comum.
Prosseguindo com os avanços, por meio de estudos de campo e
novas concepções adotadas, o paradigma da integração foi surgindo e sendo
acatado, permitindo por meio desse modelo, o ingresso de pessoas com
necessidades especiais na escola, porém, a escolarização acontecia em classes
especiais. Portanto existia ainda um modelo segregatório e uma condição
implícita que os mesmos deveriam adaptar-se ao ambiente escolar e não o
inverso. Dessa forma, depararam-se com diversas barreiras, pois tinham o direito
à participação, mas, não eram possibilitadas as condições de acesso.
Até que, após muitas lutas, diante dos anseios de mudança perante
as necessidades, e consequentemente dos movimentos sócio educacionais, na
década de 80, a Educação Especial começa a configurar o modelo da inclusão,
por meio do grande advento da Constituição Federal, que trouxe como garantia
constitucional, em seu art. 208, inc. III.
O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Tal Movimento foi ganhando força,
com a vigência da legislação e a busca pela adequação por parte dos sistemas
educacionais de ensino. Principalmente com a publicação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, a LDB/1996, que contempla a Educação especial em seus
artigos 58, 59 e 60, ratificando o direito presumido pela constituição federal,
definindo a educação especial como modalidade de ensino e enfatizando a
necessidade da atuação de serviços de apoio especializado.
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A partir de então, houve o advento de diversas leis e normativas em
prol do fortalecimento da Educação Especial na Perspectiva da Inclusão.
Podemos citar o Decreto 3.298/99 que regulamentou a lei 7.853/89 que define a
Educação Especial como modalidade transversal a todos os níveis e demais
modalidades de ensino.
Nesse sentido, e como forte referência, também temos o relevante
documento orientador, A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva, publicado pelo MEC em 2008, que norteia as ações
pedagógicas correspondentes à modalidade, apresentando em sua estrutura
orientações curriculares pertinentes, apresenta diretrizes para o Atendimento
Educacional Especializado, dentre outras informações.
Em uma de suas diretrizes, enfatiza o Atendimento Educacional
Especializado não substitutivo ao ensino comum, sendo uma das prerrogativas
legislativas o atendimento universal, preferencialmente na rede regular de
ensino. A Lei № 9. 394/96, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (arts.
58, 59, 60) trata da Educação Especial como modalidade de ensino, a ser
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos
―portadores‖ de necessidades especiais.
Assegurando também a oferta de serviços de apoio especializado, dentre
outras garantias constitucionais; Lei № 13.146/15, Lei Brasileira de Inclusão da
pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ―destinada a
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e
das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão
social e cidadania‖; ―Pelo Decreto Federal № 6.9492009, que ratifica a
convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência/ONU, pela Resolução
CNE/CEB, №. 04/2009 – que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado – AEE.
―Também pela Resolução 04/2009, do Conselho Nacional de Educação,
que

institui

Diretrizes

Operacionais

para

o

Atendimento

Educacional

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial‖, pela
resolução CEE, № 79/2009, que estabelece normas para a Educação Especial
na perspectiva da Educação Inclusiva para todas as etapas e Modalidades da
Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino da Bahia; pela Nota técnica –
SEESP/GAB, № 11/2010, que dispõe sobre Orientações para a
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Institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
em Salas de Recursos Multifuncionais (SEM) implantadas nas escolas regulares
e nas Diretrizes para a Educação Inclusiva no Estado da Bahia‖. (Documento
Curricular Referencial da Bahia - DCRB)
Com foco nas ações concretizadas em nosso Município, Jeremoabo/Ba,
referente ao contexto da Educação Especial, podemos citar a criação do Centro
de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente com Deficiência,
cuja fonte de registro referente à fundação do referido Centro, encontramos no
Plano Municipal de Educação do Município em 2015, onde consta que o
atendimento iniciou com Instrutor de Braille e Intérprete de Libras e
posteriormente passou a ofertar um atendimento multidisciplinar.
Outro marco, também relevante, foi a aprovação do Plano Municipal de
Educação – PME do Município de Jeremoabo, em consonância com a Lei nº
13.005/2014, que trata do Plano Nacional de Educação (PNE), constituído por
informações, metas e estratégias referentes ao sistema educacional inclusivo.
Apresentando no tópico 2.3.1, concepção de Educação Inclusiva; desafios
educacionais; marcos legais; dados de acordo com o Censo Escolar; dentre
outras informações.
Vale ressaltar que, o presente referencial curricular deve respeitar a
legislação pertinente e as diretrizes e plano de ação apresentados no Plano
Municipal de Educação em conformidade com o que rege a Meta 4.
Universalizar, no prazo de vigência deste PME, para a população de 4 a 17 anos,
o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino,
com garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados.
É importante enfatizar, conforme supracitado, que além das diretrizes
do PME, o Referencial Curricular deve obedecer demais normativas e
dispositivos legais, que tratam da Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva de forma transversal, considerando, portanto, os educandos
com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais de todas etapas e
modalidades, na Educação básica.
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7.1.2. REFERÊNCIAS TEÓRICAS

Ao se falar em inclusão, imediatamente voltamos os olhos para
indivíduos que passam por processos cruéis de exclusão social e educacional,
e nesta perspectiva, é indispensável considerar a relevância de autores que
contribuíram significativamente com a temática da educação especial, fazendonos vislumbrar outros direcionamentos acerca do tema e desmistificar conceitos
e padrões pré-estabelecidos em detrimento ao arsenal de possibilidades que
esta demanda tem a oferecer.
A priori seria um equívoco não reconhecer a contribuição de Vygotsky
para a educação como um todo. Porém, não podemos desconsiderar que em
parte da sua luta na educação se dedicou a escrever para crianças com
necessidades educativas especiais.
A visão dialética do autor nos permite constatar que um problema não
deve ser fator determinante para um indivíduo, diante de uma situação, mas uma
oportunidade que conduz a possibilidades de crescimento. Desconsiderando
prováveis limitações a situações de desânimo.
Um defeito ou problema físico, qualquer que seja sua natureza,
desafia o organismo. Assim, o resultado de um defeito é
invariavelmente duplo e contraditório. Por um lado, ele enfraquece
o organismo, mina suas atividades e age como uma força
negativa. Por outro lado, precisamente porque torna a atividade
do organismo difícil, o defeito age como um incentivo para
aumentar o desenvolvimento de outras funções no organismo; ele
ativa, desperta o organismo para redobrar atividade, que
compensará o defeito e superará a dificuldade. Esta é uma lei
geral, igualmente aplicável à biologia e à psicologia de um
organismo: o caráter negativo de um defeito age como um
estímulo para o aumento do desenvolvimento e da atividade.
(Vygotsky, 1989, p. 76).

Parte da ciência social e psicológica deixou como herança a ideia do
humano imutável e estático, Vyghotsky contraria tal concepção que gera uma
esfera negativa na sociedade e entre os educadores acerca das possibilidades
de desenvolvimento da aprendizagem do aluno com deficiência e/ou
necessidades educacionais especiais, isso acarretou consequências danosas ao
processo educativo e interventivo, trazendo em seu legado a ideia centrada na
urgência de novas compreensões acerca da psique humana.
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Crente na plasticidade cerebral e inteligência do ser humano abre
novos aportes quando se trata das possibilidades de desenvolvimento,
independentemente de sua limitação.
O autor sintetiza o conceito de aprendizagem e desenvolvimento na
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que é compreendida como:
A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se
costuma determinar através da solução independente de
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado
através da solução de problemas sob a orientação de um adulto
ou em colaboração com companheiros mais capazes‖.
(Vygotsky, 1984, p.87)

A Zona de Desenvolvimento Proximal, sugere que a criança com
deficiência que tem auxílio

adequado terá a probabilidade de produzir mais.

Tal conceito nos mostra o que a criança tem em potencial, para as capacidades
não realizadas. Com este pensamento Vygotsky, apostou no desenvolvimento
de indivíduos com dificuldades relevantes a exemplo de crianças diagnosticadas
como 'deficientes mentais', crianças com Síndrome de Down, crianças cegas,
surdas, com lesões cerebrais, etc.
Seus conceitos de semiótica e mediação pedagógica sugeridos pela
ZDP apontam para a importância e valorização do interventor, dando ênfase a
linguagem no desenvolvimento do indivíduo, da dialogia, inter-relações e a
prática de intervenção.
É bastante evidenciado nas obras do autor, a crença nas possibilidades
do sujeito e no papel que o aprendizado desempenha no desenvolvimento de
tais possibilidades. Dizendo que:
O comportamento atualizado é apenas uma infinitésima parte do
comportamento possível. O homem está cheio de possibilidades
não realizadas [...] Todas as crianças podem aprender e se
desenvolver... As mais sérias deficiências podem ser
compensadas com ensino apropriado, pois, o aprendizado
adequadamente organizado resulta em desenvolvimento
mental. (Vygotsky, 1989, p. 89)

Neste sentido, é importante salientar que o ensino adequado, é
primordial para o desenvolvimento. É indispensável a organização adequada no
processo de ensino-aprendizagem. O aluno com necessidades educativas
especiais busca os mesmos anseios que os dito ‗não especial‘, porém, as formas
e meios para chegar a estes propósitos devem ser diferentes. Para que este
sujeito desfrute de uma educação de alta qualidade, é preciso pensar em uma

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
64 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO ESPECIAL

educação rica, criativa, que se utilize de instrumentos diversificados e
atualizados.
A ―deficiência‖ ou ―limites‖, caso existam não devem mais serem
usadas como justificativa do empobrecimento da educação, da estagnação, da
inércia, nem da discriminação ou exclusão. Vygotsky, nos aponta para uma
mudança radical frente aos alunos com necessidades educativas especiais.
Para que o espaço educativo gere avanços, é necessário agregar as
experiências de cada criança, juntamente com o conhecimento e habilidade
dos educadores, demonstrando que a busca pelo conhecimento por ser feita de
modo gradativo, pode sim unir forças e romper barreiras dentro da sociedade.
Um pensador que também contribuiu nesse contexto, é Sartoretto que
destaca o seguinte pensamento: ―São as diferenças que possibilitam enriquecer
as experiências curriculares e que ajudam a melhor assimilar o conhecimento
que se materializa nas disciplinas do currículo‖ (SARTORETTO, 2011, p. 2).
Nesse sentido, é importante salientar que, conforme as linhas de pensamento
do referido estudioso, a diversidade das experiências nos diferentes âmbitos,
deve ser considerada na construção curricular e se concretiza no leque de
possibilidades ofertadas nas diversas áreas do conhecimento.
Se para a escola trouxermos o que encontramos na sociedade, toda
sua pluralidade e heterogeneidade, ―com alunos com deficiências ou não, é que
o currículo escolar pode cumprir sua função: construir a cidadania e preparar os
alunos para viverem em harmonia fora da escola, dotados de habilidades e
competências que a experiência escolar e o conhecimento nela construído os
ajudou a desenvolver‖ (SARTORETTO, 2011, p. 2).
Afirmamos que é dentro do ambiente escolar e salas de recursos, que
pode ser desenvolvido potencialidades em cada criança e adolescente, sendo
deficiente ou não, cabe ao profissional da educação extrair do educando o que
há de melhor, valorizando as potencialidades e estimulando quanto ao
desenvolvimento de competências e habilidades.

7.1.3.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
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Com o intuito de complementar ou suplementar a formação do aluno,
fomentar estratégias que visem garantir o desenvolvimento da aprendizagem e
a plena participação em âmbito social e educativo, foi constituído o Atendimento
Educacional Especializado – AEE. Sendo instituído, através do Decreto nº 6.571,
de 17 de setembro de 2008, que posteriormente foi revogado pelo Decreto nº
7.611, de 17 de novembro de 2011, cujo documento vigente, em conformidade
com as demais normativas e dispositivos legais, como a Constituição Federal,
LDB, dentre outros, dispõe sobre a Educação Especial, o Atendimento
Educacional Especializado e demais assuntos pertinentes.
Dentre eles, a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os
níveis, etapas e modalidades de ensino; a complementação ou suplementação
à formação dos estudantes, de acordo com as especificidades; distribuição de
recursos do FUNDEB, no que se refere ao cômputo de dupla matrícula dos
alunos, ou seja, a matrícula concomitante no ensino regular e no atendimento
educacional especializado; e demais garantias.
Quanto às normativas para orientações acerca da implementação e
funcionamento do AEE, o Ministério da Educação, junto aos órgãos
competentes, estabeleceu Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica, através da Resolução nº 4, de
2 de outubro de 2009. Portanto, além da Constituição Federal de 1988, o AEE
está fundamentado nos documentos supracitados e demais referências,
ratificando e/ou complementando direitos concernentes à referida modalidade de
ensino.
Tais como, o direito à aprendizagem com igualdade de condições de
acesso aos conteúdos curriculares e ao conhecimento em geral, em classes
comuns do ensino regular, tendo assegurada a oferta do Atendimento
Educacional Especializado – AEE, em Salas de Recursos Multifuncionais ou
Centros de Atendimento Educacional Especializado, conforme preconiza a
resolução 04/2009.
O AEE é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos
Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino
regular, no turno inverso da escolarização, podendo ser
realizado, também, em centro de atendimento educacional
especializado público ou privado sem fins lucrativos, conveniado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
66 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO ESPECIAL

com a Secretaria de Educação. (Resolução nº 04/2009 –
MEC/CNE/CEB)

Nesse contexto, vale ressaltar que as Salas de Recursos Multifuncionais
(SRMF) foram instituídas pelo Programa de Implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais, via Portaria nº 13, de 24 de abril de 2007. Localizada nas escolas
de educação básica das redes públicas de ensino, é o lócus, espaço físico, onde
se realiza, prioritariamente, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que
―[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas‖ (SEESP/MEC, 2008).
Enquanto os Centros de Atendimento Educacional Especializado devem
obedecer às normas determinadas pelo Conselho de Educação do sistema de
ensino correspondente, referente à sua autorização de funcionamento, em
consonância com as orientações preconizadas pelas Diretrizes Operacionais da
Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação
Básica (MEC/SEE).
De acordo com o § 1º do artigo 1º do Decreto nº 7.611 de novembro
de 2011, considera-se público-alvo da educação especial às pessoas com
deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades
ou superdotação.
Com o objetivo de dar suporte às escolas públicas na inclusão de
crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, estas salas e centros foram criados. Buscou-se
atender às demandas das crianças com deficiência em igualdade de condições
com os demais alunos do ensino regular. Para que o AEE se efetive, cabe ao
gestor municipal, estadual ou federal, a garantia do profissional especializado e
disponibilidade de um espaço físico para a sua instalação e funcionamento.
Ainda com relação ao decreto 7611/2011, artigo 3º, são objetivos do
atendimento educacional especializado:
I – Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino
regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as
necessidades individuais dos estudantes;
II – Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino
regular;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
67 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO ESPECIAL

III – fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que
eliminem as barreiras no processo de ensino e aprendizagem;
IV – Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais
níveis, etapas e modalidades de ensino.
Quando se fala de proposta pedagógica, no MEC ressalta que o AEE
integra a proposta pedagógica da escola comum, promovendo o atendimento às
necessidades específicas dos alunos (BRASIL, 2014). Portanto, o AEE deve
estar contemplado no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, e caso não
esteja, a situação legal da escola está irregular e devendo adequar-se, pondose de acordo com as normas federais, estaduais e municipais.
Diante desse contexto pedagógico, vale frisar que um dos princípios
fundamentados pelo AEE, é a adequação da proposta curricular, buscando
atender às necessidades, em consonância com as diretrizes curriculares da
Educação Geral.
Ainda com a visão embasada na legislação, bem como no propósito
da efetiva inclusão, é pertinente citar o capítulo V da LDB, que trata da questão
da Educação Especial, é composto de apenas três artigos (arts. 58,59 e 60). Ao
analisá-lo, vemos que, se for cumprido de forma efetiva e integralmente todas as
disposições nele contida, o Brasil certamente será considerado uma referência
mundial nesse assunto.
O art. 59 especifica, em seus cinco incisos, as condições da oferta de
Educação Especial aos educandos portadores de necessidades especiais. Por
último, o inciso V determina que o acesso ―aos benefícios dos programas sociais
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular‖ seja
assegurado de maneira igualitária, o que é muito positivo.
Importa-se saber também que o AEE se constitui como um apoio
pedagógico que complementa e/ou suplementa a escolarização dos alunos,
sendo que as atividades nele desenvolvidas, devem se diferenciar daquelas
desenvolvidas na sala de aula comum, não se caracterizando como um espaço
para reforço escolar e para realização das tarefas de casa.
Quanto à formação dos profissionais que atuam no AEE deverá contar
com professores que possuam conhecimentos específicos, de acordo com o
artigo 12 da Resolução CNE/CEB Nº04/2009, devem ter uma formação inicial
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com habilitação para docência e uma formação específica para educação
especial.
Porém, para atender as diferenças e necessidades dos alunos, é
necessário que vários conhecimentos sejam colocados em prática pelo
professor, considerando as particularidades dos educandos. Por exemplo, para
atuar com os alunos surdos, o professor deve ter fluência em Língua Brasileira
de Sinais, e conhecimento sobre a escrita de Língua Portuguesa como segunda
língua.
Nesta perspectiva, a sala de recursos para o Atendimento
Educacional Especializado, deverá obedecer uma organização didática,
respeitando critérios pré-estabelecidos no documento orientador de AEE.
O Atendimento Educacional Especializado foi instituído como uma
das orientações para as devidas mudanças conceituais e estruturais na
organização do sistema educacional brasileiro (BRASIL, 2008). Daí a oferta
desse atendimento pode-se definir como uma das ações que têm proporcionado
mudanças significativas na organização da escola e na qualidade das respostas
dadas às necessidades dos alunos, cujo objetivo é dar continuidade,
aprimorando-o, em busca da consolidação em sua integralidade.
7.1.4. PLANO

DE
AÇÃO
ESPECIALIZADO

PARA

O

ATENDIMENTO

EDUCACIONAL

Com base em informações descritas no Plano Municipal de Educação
– PME/2015, O Centro de Atendimento Especializado à Criança e ao
Adolescente com Deficiência no Município de Jeremoabo/BA, foi fundado pela
Secretaria de Educação em parceria com a Secretaria de Saúde e Ação Social,
ofertando inicialmente aulas de Libras e de Braille.
Vale ressaltar que, posteriormente foi ampliando gradativamente o
leque de profissionais de AEE, passando a ofertar terapias multidisciplinares,
correspondentes às necessidades educacionais especiais, como intervenções
psicopedagógicas; fonoterapia; psicoterapia; terapia ocupacional; continuação
das aulas de libras e de braile, dentre outras.
O referido Centro, atende crianças e adolescentes da rede de ensino
do nosso Município, com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais.
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Entretanto,

vale

ressaltar

que

o

mesmo

passa

pelo

processo

de

regulamentação com base nas normativas vigentes que norteiam esse tipo de
atendimento, considerando a transversalidade da Educação Especial e a
universalidade do AEE na Educação Básica, na Rede regular de ensino.
É importante enfatizar que o AEE, não é substitutivo ao ensino
comum, de forma que, está exarado no § 1º, art. 2º do Decreto nº 7.611, de 17
de novembro de 2011, que o Atendimento Educacional Especializado
compreende um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e
pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes
formas:
I – Complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na
frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou
II – Suplementar à formação do estudante com altas habilidades ou
superdotação.

Partindo dessa premissa, considerando a transversalidade da
Educação Especial garantida pela LDB, que deve ser ofertada preferencialmente
na rede regular de ensino, e que o Atendimento Educacional Especializado não
é substitutivo ao ensino comum e tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras
para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
específicas, complementando e/ou suplementando, seguem abaixo algumas
metas correspondentes à Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva, atuação do AEE e mobilização da intersetorialidade para o
fortalecimento das políticas públicas e ações pedagógicas pertinentes, com o
intuito de possibilitar a acessibilidade para uma efetiva inclusão:
●
Fortalecer o vínculo entre Família, Escola e Referencial do
AEE, através de reuniões periódicas, encontros individuais quando
necessário, oferta de palestras, promoção de eventos temáticos, dentre
outras ações, em prol do desenvolvimento integral dos educandos;
●
Promover acompanhamento realizado por profissionais
habilitados na área da Educação Especial, estabelecendo troca de
informações necessárias entre Profissionais do Atendimento Educacional
Especializado e Professor do ensino regular, monitorando e participando
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do processo de ensino/aprendizagem, através de diálogo, fichas de
acompanhamentos, acesso aos pareceres parciais e finais fornecidos
pelas escolas;
●
Estruturar uma equipe de Profissionais do AEE, e promover
ações de observância quanto à adaptação curricular do ensino comum,
considerando às particularidades e direitos dos educandos com
deficiência; transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou
superdotação; com foco na transversalidade da educação especial e
perspectiva inclusiva;
●
Promover palestras e encontros formativos, com o apoio da
Secretaria de Educação, para professores do ensino regular,
professores
auxiliares
e
famílias, e fomentar ações de
autoconscientização à sociedade acerca de temáticas referentes a
Educação Inclusiva, por meio de parcerias entre profissionais do AEE e
demais especialistas, conforme as áreas que houver necessidade;
●
Estruturar ações para a observância quanto a garantia dos
direitos que devem ser assegurados pelos sistemas de ensino,
concernentes a garantia do acesso a currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para atender às
necessidades dos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, dentre outras
garantias, preconizadas pela LDB, em seus arts.58, 59 e 60;
●
Atualização dos dados referentes ao quantitativo de
educandos com deficiência em nosso município e acompanhamento da
situação de matrícula e acesso à escola;
●
Identificar educandos com deficiência que não estão
cadastrados no Censo, buscar a causa da ausência de informação no
sistema e fomentar ações na tentativa de sanar a problemática;
●
Identificar os casos de necessidade de Atendimento
Educacional Especializado individualizado, dentro do público-alvo do
AEE, buscando ofertar o referido atendimento em turno oposto ao do
ensino regular, de forma complementar e/ou suplementar, conforme às
peculiaridades, no Centro e em Instituições parceiras, em prol de tentar
atender a demanda;
●
Buscar estruturar uma equipe especializada, para visitas
regulares nas Instituições de ensino, conforme cronograma préestabelecido, em prol de prestar alguns atendimentos específicos e
orientações de diálogos com os profissionais do ensino regular e
familiares acerca da necessidade de detectar casos que precisam de
acompanhamentos específicos e encaminhá-los aos profissionais
habilitados;
●
Incentivo aos profissionais de Educação quanto à busca de
informações, de conhecimento, por meio de pesquisas, desenvolvimento
de metodologias e adaptações necessárias, objetivando o
desenvolvimento do educando;
●
Estabelecer parceria com Profissionais da Saúde, Serviço
Social, Instituições conveniadas e demais parcerias pertinentes, com o
intuito de fortalecer a rede de apoio, buscando suporte para o atendimento
da demanda por terapias específicas, de acordo com a deficiência, e em
obediência aos dispositivos legais;
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●
Estabelecer parceria com o Estado, para a elaboração e
execução de políticas públicas que identifiquem as barreiras e busquem
eliminá-las;
●
Orientar os professores quanto às adaptações das
atividades escolares, considerando as especificidades dos educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação;
●
Orientar à família quanto a sua participação fundamental e
suas responsabilidades concernentes ao processo psicoeducacional e
desenvolvimento global do educando;
●
Reunir-se com a equipe administrativa e pedagógica das
unidades escolares, orientando-os quanto à necessidade da adequação
do PPP às normativas que asseguram a transversalidade da Educação
Especial e a garantia do serviço de apoio especializado, bem como
acesso ao currículo, incluindo o projeto do Atendimento Educacional
Especializado;
●
Observar quanto ao cumprimento da meta referente a
acessibilidade arquitetônica e tecnológica dos espaços e a inclusão
desses alunos nas classes regulares;
●
Elevar gradualmente o número de matrícula, incluindo os
alunos com deficiência no atendimento educacional especializado;
●
Conscientizar os professores do ensino regular, quanto à
necessidade de facilitar a transição dos alunos da Educação Infantil para
o Ensino Fundamental, com competências e habilidades necessárias
dentro de suas limitações particulares;
●
Permissão ao aluno para o acesso do objeto do
conhecimento, por vias que eliminem as barreiras existentes por meio de
diversas alternativas (jogos, brincadeiras e experimentação de diferentes
estratégias, para alcançar a meta crucial na legitimação da diferença entre
seus parceiros;
●
Adotar estratégias de planejamento para assegurar os
direitos de aprendizagem a todos, com suas especificidades, experiência,
criatividade e sensibilidade;
●
Verificar as possibilidades, por parte do Sistema de ensino,
quanto aos meios de estudo, com objetivo de dar condições aos
estudantes com deficiência de participar das avaliações externas, entre
elas Prova Brasil, ENEM, OBMC, Olimpíada de Língua Portuguesa;
●
Consultar as metas exaradas no PME, propor ações,
durante o prazo de vigência;
Com foco em ações que visem à consolidação das metas supracitadas
e obediência às normativas, foi realizado um levantamento atual, com o propósito
de investigar e identificar a proporção da demanda para o estudo e elaboração
de ações necessárias para a efetiva acessibilidade e inclusão.
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Seguem abaixo, tabelas que apresentam dados do Censo Escolar
referentes ao quantitativo de Educandos com Deficiência e/ou necessidades
educacionais especiais, em nosso Município, Jeremoabo/BA, perpassando por
todas as etapas do ensino comum e modalidade que consta no sistema do
Censo.
TABELA 03: Matrículas de Educandos com deficiência e/ou necessidades
educacionais especiais, Censo Escolar 2020 / JEREMOABO – BA
ETAPA/MODALIDADE DE ENSINO REGULAR (CLASSE COMUM)
EDUCAÇÃO
INFANTIL

FAIXA
ETÁRIA

ENSINO FUNDAMENTAL

Nº DE
ALUNO

EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS –
EJA
EJA

AEE
RECH
E

PRÉ
ESCOLA

ANOS
INICIAIS

ANOS
FINAIS

EJA

FASE 1

FASE 2

1º AO 5º
ANO

6º AO 9º
ANO

0a3
4a5

6

6 a 14

6

51

8

15 a 17

12

16

1

5

18 ou +

11

8

1

6

74

32

2

11

TOTAL

12

31

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (Censo escolar)
Modelo da tabela: TV UNDIME/BA Live 32 – Descomplicando a Escrita Educação Especial
Professora Aline Oliveira (Especialista em Educação Especial)

TABELA 04: Quantitativo de Educandos com deficiência/transtornos
globais do desenvolvimento/altas habilidades ou superdotação.
FONTE:
Censo Escolar 2020 / JEREMOABO – BA

EDUCAÇÃO INFANTIL

CRECHE

PRÉ
ESCOLA

ENSINO
FUNDAMENTAL

EDUCAÇÃO DE
JOVENS
E
ADULTOS – EJA

SERIES
INICIAIS

SERIES
FINAIS

EJA

EJA

1º AO 5º

6º AO 9º

FASE 1

FASE 2
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DEFICIÊNCIA VISUAL

2

4

5

DEFICIÊNCIA AUDITIVA

1

3

2

DEFICIÊNCIA FÍSICA

3

6

2

DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS

4

9

2

DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

1

44

17

TRAEN
DSUTCOARÇNÃOOSESPECIAD
LO
NEURODESENVOLVIMENT
O

1

11

1

ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOT
AÇÃO

1

TOTAL POR MODALIDADE
E ETAPAS DE ENSINO

12

1º AO
5º ANO

6º AO
9º ANO

1

1

T
O

1

T
1

9

A
L

77

29

2

11

131

Diante do exposto, no decorrer de todo o documento, é importante
frisar que, para atingir as metas, com foco na universalização do AEE, dentro do
ensino regular, surgem alguns desafios na realidade do nosso Município,
Jeremoabo/BA, de modo que, se faz necessário um estudo pontual por parte
dos órgãos competentes, estabelecendo parcerias entre Município e Estado, a
fim de atender a demanda.
Buscando identificar as barreiras, sejam elas arquitetônicas, atitudinais,
comunicacionais ou pedagógicas, analisando a realidade de cada caso e de
cada escola junto a equipe gestora de cada Instituição, para que, a partir da
identificação das mesmas, possam ser elaboradas políticas públicas específicas
e demais propostas educativas, que visem a tentativa de eliminá-las.
Dentre as barreiras, podemos citar, falta de quantitativo suficiente de
profissionais habilitados para atender a demanda; estrutura das instituições de
ensino para a implantação de salas de recursos multifuncionais para a oferta do
AEE, dificuldade na logística e quantitativo de profissionais habilitados para
atender toda a demanda no Centro de referência do AEE, em nosso município;
dentre outros fatores.
Portanto é evidente a necessidade de registrar no presente documento,
que estamos em um processo de estudos e buscas pela consolidação da
Educação Inclusiva, por meio da garantia dos parâmetros do referencial
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curricular, no tocante a metodologias aplicadas, sistema de avaliação,
estruturação de políticas educacionais acessíveis para que eliminem os
obstáculos que estão dificultando e/ou impedindo a plena participação dos
estudantes

com

deficiência

em

âmbito

sócio

educativo,

visando

o

desenvolvimento global.
Esse processo de construção curricular é fundamental para nortear o
sistema de ensino quanto a obrigatoriedade de ofertar as condições necessárias
para acessibilidade, seja física, comunicacional, pedagógica, dentre outras,
promovendo o ensino e aprendizagem, de modo a respeitar as especificidades.
Portanto, o contexto educativo deve respeitar o direito de acesso ao
currículo e métodos a todos os estudantes, de todas as etapas e modalidades
de ensino, assegurando a inclusão, por parte do ensino comum em parceria com
o AEE, que por sua vez deve prestar apoio, complementando e/ou
suplementando

às

práticas

pedagógicas,

disponibilizando

materiais

pedagógicos adequados às necessidades, supervisionando a prática das
propostas curriculares, dentre outras funções já mencionadas.
Portanto, fica evidente que o currículo deve garantir a flexibilidade, de
acordo com a realidade a qual os profissionais de educação irão deparar-se
durante o processo de ensino/aprendizagem.
7.1.5. PROPOSTAS CURRICULARES PARA O PÚBLICO-ALVO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

DO

Objetivando o desenvolvimento integral, o Atendimento Educacional
Especializado

oferta

intervenções

psicoeducacionais,

visando

o

desenvolvimento cognitivo, comportamental, social, comunicacional, dentre
outras habilidades aliadas às competências gerais expressas na BNCC, cujo
propósito é à formação de estudantes com Conhecimento; Pensamento
científico, crítico e criativo; Repertório cultural; Comunicação; Cultura digital;
Trabalho e projeto de vida; Argumentação; Autoconhecimento e autocuidado;
Empatia e cooperação; Responsabilidade e cidadania.
Considerando alguns aspectos na realidade do nosso município,
dentre estes, o modelo de Atendimento do AEE através de um Centro de
Referência, seguem abaixo algumas propostas curriculares correspondentes ao
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atendimento educacional especializado, por intermédio de uma equipe
multidisciplinar que integra o Centro de Atendimento Especializado à Criança e
ao Adolescente com Deficiência.
Sendo propostas condizentes a técnicas e métodos das terapias
multidisciplinares, cuja proposta pedagógica é aliada às propostas curriculares
das unidades escolares, de modo a complementar e/ou suplementar, na
modalidade Educação Especial considerando a transversalidade, perpassando
por todas as etapas e demais modalidades de ensino.
7.1.5.1.

ACESSO AO
DEFICIÊNCIA

CURRÍCULO

PARA

ESTUDANTES

COM

Em conformidade com a Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009,
considera alunos com deficiência: ―Aqueles que têm impedimentos de longo
prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial‖. Nesse contexto,
relatamos algumas propostas pedagógicas, técnicas e métodos condizentes às
necessidades correspondentes às limitações, em prol do desenvolvimento das
potencialidades. Destacamos que as sugestões são inerentes ao AEE e
extensivas à didática em sala de aula, com uso de recursos adequados e
adaptações de atividades, seguindo dessa forma as garantias de acesso ao
currículo.

Cegueira /Baixa visão
● O processo de aprendizagem dos alunos cegos se faz a partir dos
sentidos remanescentes (tato, audição, olfato e paladar), exigindo o uso de
brinquedo e materiais que facilitem a discriminação do tamanho, textura,
volume, peso, identificação de sons;
● Sistematização da escrita utilizando o Sistema Braille;
● Desenvolvimento da discriminação tátil manuseando objetos,
elaborando informações sobre forma, consistência, espessura, densidade,
dentre outros;
● Uso de recursos específicos para leitura e escrita como a reglete
com um punção e o uso da máquina Braille;
● Utilização do ábaco para realização de operações matemática;
● Trabalho com o Tangram, relacionando à percepção, relações
geométricas, raciocínio e criatividade;
● Ensino e aprendizagem do sistema de numeração decimalposicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais (ou seja,
os algoritmos), com o Material Dourado, as relações numéricas abstratas
passam a ter uma representação concreta;
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● Experiências de aprendizagem significativas envolvendo vários
conceitos e conteúdos de matemática, como: frações, áreas, perímetros,
simetria, semelhança, figuras geométricas (conceitos, elementos e
propriedades), equações (resolução, sistemas, gráficos), facilitando o
trabalho de exploração das habilidades espacial, comparação, relação,
sequência, discriminação.
● Expressões faciais em alto relevo;
● Escrita das expressões em braille;
● Utilização do kit ―família terapêutica‖, trabalhando as diferentes
deficiências;
● Ensino para o uso dos seguintes recursos: soroban, reglete,
punção, assinador...
● Promoção de um ―Dia do Conto‖ de histórias, podendo ser:
populares, algo do cotidiano, fábula, fatos ocorridos na comunidade;
● Uso de fita métrica, régua adaptada e material em alto relevo,
expressar medidas e conhecer sua altura e peso;
● Apresentar os sons de diversos tipos de instrumentos e pedir que
diferencia cada um;
Surdocegueira
● Técnicas ―mão-sobre-mão‖ ou ―mão- sob mão‖;
● Representação mental dos personagens, objetos e conceitos
apresentados;
● Utilização de miniaturas de personagens, objetos e outros materiais
que podem ser confeccionados;
● Representação de quantidades e realizações de operações com o
auxílio do ábaco ou material dourado;
● Uso da percepção tátil;
● Comunicação através do sistema Tadoma;
● Localização espacial, para reconhecimento do ambiente;
● Rotina estabelecendo símbolos na sala de aula para que um aluno
surdocego compreenda aos poucos, sua rotina escolar: ao entrar na sala,
ele pega a porta, o quadro e o giz, sempre na mesma ordem e com ajuda do
professor ou de um colega; antes de iniciar uma atividade, ele pode passar
as mãos nas folhas de um caderno. O mesmo mecanismo serve para a hora
do lanche e de ir embora;
● Experimentos, análises e ampliação de conhecimentos,
construindo concepções;
● Construção de calendários com objetos de referência, por exemplo:
objeto, copo plástico, sua preferência, beber;
Surdez
● Exploração de recursos que possibilitem o contato visual com a
Língua Brasileira de sinais, como: livros; painéis
e/ou cartazes
confeccionados com exposição do alfabeto manual e ilustrado, números,
quantidades e ordens, com sinais correspondentes; dentre outros;
● Realização de atividades diversificadas, através do uso da
datilologia, como: diálogos direcionados, livres; apresentação de peça
teatral; contação de histórias;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
77 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO ESPECIAL

● Jogos lúdicos de memorização de sinais, como: quebra-cabeça;
jogo da memória; jogos virtuais;
● Trabalho de campo, explorando as formas de comunicação
expostas em ambientes diversificados, como ruas, supermercados,
lanchonetes, padarias, restaurantes, lojas... Estimulando quanto à
associação da escrita em Língua Portuguesa à LIBRAS e vice-versa;
● Comunicação com os colegas de turma, surdos e ouvintes,
mediada pelo Instrutor de Libras;
● Associação de imagens aos sinais correspondentes ao nome e/ou
inicial do nome em Língua Portuguesa;
● Exploração de recursos tecnológicos, como vídeos, aplicativos e
jogos educativos, cuja forma de comunicação é LIBRAS;
● Promover atividades lúdicas, a exemplo da brincadeira ―Caça ao
tesouro‖, de modo que os estudantes irão identificar através dos sinais feitos
pelo Professor, a qual objeto o mesmo está referindo-se, ir a busca do objeto
correspondente;
● Correspondência dos sinais a elementos e/ou objetos que
possibilitem identificação e localização, como: relógio (hora); calendário
(dias, meses, anos); estações do ano; dentre outros;
● Uso do dominó em LIBRAS para trabalhar a memorização das
letras do alfabeto, tanto em Libras quanto em Língua Portuguesa;
● Explorar métodos diversificados que contemplem a Educação
Bilíngue;
Deficiência Física / Múltiplas

É fundamental salientar que, bem como as adaptações didáticas, a
eliminação das barreiras arquitetônicas também é essencial para a consolidação
da acessibilidade, principalmente quando se trata de deficiência física e/ou
múltiplas. Por isso, foram relacionadas a seguir algumas orientações acerca de
adaptações físicas necessárias, além de metodologias voltadas à didática:
●
A acessibilidade arquitetônica é muito importante nas
escolas. Mesmo construções mais antigas podem ser adaptadas com um
bom projeto de reforma ou ampliação. O foco deve estar na adequação
de diferentes espaços, desde a área de estacionamento até os ambientes
internos (salas, pátios e corredores). Para começar a acessibilidade na
escola o ponto de entrada dos alunos deve ser feito preferencialmente
pela via de menor tráfego. No local, é preciso garantir pelo menos uma
rota acessível a partir de rampa com largura mínima de 80 cm. As rampas
de acesso devem estar presentes em todos os andares e apresentar
corrimãos em duas alturas:70 cm e 92 cm. As portas externas e internas
(incluindo as dos elevadores) também devem respeitar a largura mínima
de 80 cm e altura de 2,10 m. Além disso, todas devem ter maçanetas do
tipo alavanca e permitir rotação de 360°. As lousas (quadros) precisam
ser instaladas a uma distância de 90 cm do chão. O professor também
deve ter cuidado na hora de planejar a disposição dos móveis (carteiras
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e cadeiras) para se certificar de que todos os alunos vão conseguir
enxergá-lo.
●
É recomendado que 1% das carteiras das escolas infantis
seja especial para cadeirantes (a altura desses modelos deve ficar a 73
cm do piso). O mesmo tipo de móvel deve estar presente nas áreas de
alimentação (refeitório e lanchonete), para que o aluno consiga fazer suas
refeições confortavelmente.
Quanto às propostas pedagógicas, para estudantes com deficiência física
e/ou deficiências múltiplas, devem contemplar versões para diversos
sentidos de percepção:

●
Disponibilizar material didático e lúdico que estimule os cinco
sentidos, considerando as especificidades;
●

Programas educativos com recursos de acessibilidade;

●
Gravações sonoras do programa em estudo e recurso de
apoio em LIBRAS (como dicionários ilustrados);
●
O acervo bibliográfico deve ter livro em formato digital que
possam ser processados por sistemas de leitura e ampliação de tela;
●
Os recursos didáticos, metodológicos e institucionais
precisam contemplar todo tipo de comunicação (verbal, oral, visual,
escrita, gestual, sonora, etc.) com uso de material concreto e tangível.
●
Crianças com algum tipo de deficiência podem sentir
dificuldade para ler, escrever, se locomover ou até mesmo interagir com
os colegas. Nesse sentido, a tecnologia como ferramenta de inclusão se
torna útil para estimular o aprendizado e permitir que todos os alunos
participem das atividades propostas.
●
Para que a acessibilidade seja praticada de forma eficiente,
é fundamental que os jogos, aplicativos ou programas escolhidos tenham
como finalidade promover a interação de maneira lúdica. Existem opções
que facilitam o desenvolvimento motor (para movimentos amplos e
motricidade fina) ou que aprimoram o exercício da atenção, paciência e
tomada de decisão.

7.1.5.2.

ACESSO AO CURRÍCULO PARA ESTUDANTES
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO

COM

Em conformidade com a Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009,
considera alunos com transtornos globais do desenvolvimento: ―Aqueles que
apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
79 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO ESPECIAL

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias
motoras‖.
É pertinente enfatizar que, de acordo com a 5ª e atual edição do DSM
V, a nomenclatura Transtornos globais do desenvolvimento foi substituída por
Transtornos do Neurodesenvolvimento, englobando: Transtorno do Espectro
Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Deficiência
Intelectual, síndrome de rett, transtornos específicos da aprendizagem,
transtornos

da

comunicação,

dentre

outros

Transtornos

do

Neurodesenvolvimento.
De forma que, a atuação multidisciplinar, de apoio à rede de ensino,
permanece com os propósitos de desenvolvimento neuropsicomotor, focando a
evolução em áreas neurológicas como: linguagem (verbal e não verbal),
atenção, memória, funções executivas, espacialidade, percepções distintas,
além de terapias comportamentais, autonomia para a realização das atividades
de vida diária em âmbito familiar, escolar e social; processamento da leitura;
processamento da escrita; técnicas e métodos para o desenvolvimento de
habilidades motoras; dentre outras.
A seguir, algumas propostas psicoterapêuticas e de cunho
pedagógico para o AAE dos referidos estudantes, e extensivas ao currículo da
rede ensino regular, estabelecendo o vínculo necessário, complementando e/ou
suplementando, em prol do desenvolvimento integral.
● Propor atividades que estimulem o autoconhecimento, explorem as
emoções, as preferências, os sentimentos e a autovalorização, por meio de
jogos, brincadeiras, produções artísticas, músicas, dentre outras;
● Contação de histórias que retratam valores humanos, como
respeito, solidariedade, empatia, dentre outros;
● Produção do autorretrato, com descrição oral das próprias
características, instigados pelo profissional do AEE;
● Uso de provas projetivas, estimulando o educando a realizar
desenhos que representem o eu, a família, os amigos, o ambiente escolar...
vidades coletivas para estimular à socialização, comunicação,
EDUCAÇÃO ESP●ECA
IAtiL
interação, partilha e respeito às diferenças, por meio de gincanas, dinâmicas,
participação em eventos culturais...
● Jogos e brincadeiras que desenvolvam a praxia motora, por meio
de circuitos tracejados; circuitos com obstáculos; estímulo às expressões
corporais através de recursos variados e adaptados, como bolas, arcos,
jogos específicos que estimulem a coordenação motora...
● Prática de técnicas comportamentais em conformidade com as
especificidades, como ABA, TEACCH, dentre outros;
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● Uso de imagens expressando emoções para que o educando
identifique, como está se sentindo;
● Estabelecer rotinas para a construção da autonomia na realização
daEsDUaCtiAvÇidÃaOdEeSsPEeCsIA
co
L lares e demais atividades da vida diária, dentre elas
hábitos de higiene, autocuidados, percepção das necessidades e busca pela
resolução, por meio da identificação e uso de capacidades próprias e quando
necessário e possível comunicação funcional para buscar auxílio;
● Atividades que propiciem o desenvolvimento da coordenação
motora fina, como manuseio de massa de modelar, movimentos de pinça,
técnicas de amassar, encaixar, uso do lápis para desenhar, pintar, tarefas
que exijam movimentos simultâneos e alternados como rasgar papel,
propiciar diversos materiais para pintura, como esponja, pincéis, o uso dos
dedos, das mãos...
● Fazer uso da musicoterapia, por meio de técnicas de relaxamento,
estímulo ao imaginário e de expressão corporal, através de ritmos
diversificados;
● Aumentar a autoestima e estimular o autoconhecimento, através de
exercícios que conduzam a autoafirmação, a exemplo da técnica do espelho;
● Auxiliar o desenvolvimento motor e corporal, sugerindo
movimentos naturais como subir, descer, rolar, rastejar, saltar, dentre outros.
Desafiando a testar suas próprias habilidades e evolução promovendo a
percepção corporal em relação as suas capacidades de movimento;
● Promover a expressão corporal, com o uso imaginário através do
jogo simbólico, onde o educando das etapas iniciais, possa reinventar
situações cotidianas e de faz de conta. Aquilo que vem da imaginação,
estimulando-o a fazer construções livres, inventar objetos para representar
outro, brincar de viagem no espaço, inventar brincadeiras livremente;
● Promover momentos e formas diversas de contação de história,
através de fantoche; dedoche; mini teatro; história cantada; dentre outros
métodos;
● Interagir com os recursos naturais através do contato com a
natureza, onde o estudante possa através de uma trilha dos sentidos
estimular o processamento sensorial, explorando os órgãos dos sentidos.
Propor demais atividades que estimulem os sentidos, a exemplo do livro
sensorial, caixa surpresa, tapete sensorial, dentre outros. Possibilitando a
exploração de texturas diversas e a identificação de objetos por meio da
percepção tátil;
● Atividades que estimulem o conhecimento dos números, das letras,
sílabas e palavras, através de pranchas com atividades diversificadas; kits
pedagógicos e/ou jogos confeccionados, a exemplo do dado; trilha das
sílabas e/ou palavras, dos numerais; cantinho da leitura; respeitando a etapa
e nível de aprendizagem;
EDUCAÇÃO ESPECI●ALUtilizar materiais concretos diversos que estimulem quanto à
aprendizagem dos numerais e quantidades associadas, a exemplo do uso
de bolas, botões, bloquinhos, caixas, fichas, dentre outros;
● Atividades que estimulem a atenção e a compreensão, a exemplo
de enumeração e/ou sequenciamento de cenas;
● Técnicas para estimular a consciência fonológica, visando a
aprendizagem e/ou evolução no processamento da leitura e escrita, por meio
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de atividades que explorem rimas, aliteração, sequência de determinada
palavras, frases, produção textual, cujo nível de cobrança deverá considerar
a etapa e o nível de aprendizagem;
● Exploração de jogos lúdicos que estimulem o desenvolvimento da
aprendizagem quanto à leitura, escrita, raciocínio lógico, a exemplo de jogo
da memória, quebra-cabeça, trilha das palavras, jogo de correspondências,
bingo, jogos de rimas, dominó número e quantidade, dentre outros;
● Explorar a diversidade de gêneros textuais, para estimular à
compreensão de texto;
● Uso de kits para práticas avaliativas, como: Provas Piagetianas;
EOCA (Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem);
● Estímulo às expressões corporais, concentração, capacidade de
autorregulação, memória... Através do teatro; da dança; de musicais;
atividades esportivas; jogo da mímica; dentre outras atividades;
● Uso de pranchas com atividades diversificadas e exploração da
ludicidade, conforme as necessidades, para trabalhar as distintas áreas do
conhecimento, como Linguagem; matemática; Ciências da natureza;
Ciências humanas e Ensino Religioso;
7.1.5.3.

ACESSO AO CURRÍCULO PARA ESTUDANTES COM ALTAS
HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO

Em conformidade com a Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009,
considera alunos com altas habilidades/superdotação: Aqueles que apresentam
um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento
humano, isoladas ou combinadas: Intelectual, liderança, psicomotora, artes e
criatividade.
Para que as atividades suplementares à escolarização sejam
praticadas no AEE, aos estudantes com altas habilidades/superdotação,
inicialmente é primordial a realização da avaliação diagnóstica e período de
observação, a fim de verificar se o estudante atende os requisitos para o
diagnóstico e identificar quais as habilidades elevadas, se são isoladas ou
combinadas, e em quais áreas do conhecimento humano.
A partir de então, elabora-se um plano de atendimento individual com
estratégias específicas que potencializam a (s) habilidade (s) apresentada (s),
ofertando novas experiências, a partir da área de maior interesse do estudante,
expandindo gradativamente o interesse pelas demais áreas, quando for o caso
de habilidades em determinadas áreas. Por exemplo, se o estudante demonstra
aptidão elevada na área artística, especificamente desenho e pintura, e não
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demonstra interesse pelas demais áreas, o profissional de AEE, poderá
aproveitar e explorar a área citada.
Assim, por meio de produções artísticas, a exemplo de obras de arte e
acrescentar gradativamente práticas de linguagem, por meio da apresentação
de diversos artistas plásticos e suas respectivas obras, solicitar ao estudante que
escolha a obra que chamou mais atenção. Partindo dessa atuação, apresentar
o autor da obra, despertar a curiosidade por meio do diálogo, quanto à história
de vida do artista, propor a leitura, a compreensão. Caso apresente dificuldade
nesse campo, trabalhar de forma complementar.
É importante frisar que, há possibilidade de um aluno possuir altas
habilidades em determinada (s) área (s), e possuir déficit em outra (s), mais um
ponto relevante que evidencia a importância, sempre, da primeira análise
diagnóstica para posteriores ações.
De forma semelhante a proposta apresentada acima, gradualmente,
o profissional poderá usar de diversos recursos, considerando as respectivas
áreas e buscando expandi-las e/ou potencializá-las. Nesse sentido, seguem
algumas sugestões, em linha geral, como: uso de materiais pedagógicos e
bibliográficos, de acordo com o interesse do estudante; propostas de desafios,
com uso de recursos como: cubo mágico; quebra-cabeça; desafios enigmáticos;
jogos digitais apropriados (de forma monitorada); xadrez; construção de
maquetes; práticas pedagógicas diversificadas e comuns ao sistema de ensino,
porém de acordo com os níveis elevados de desenvolvimento; terapias
comportamentais, quando houver comprometimento na socialização; promoção
de eventos temáticos; incentivo à participação em feiras temáticas, bem como o
uso das habilidades para inserção no mercado de trabalho (respeitando a
legislação quanto à faixa etária e demais condições); dentre outras práticas,
considerando sempre as áreas cujas habilidades são acima da média.
Vale ressaltar que, as propostas elencadas, fazem parte de um rol
exemplificativo com o intuito de, em linha geral, nortear as produções específicas
de acordo com as demandas do dia a dia, observando o respeito às etapas do
desenvolvimento, os níveis de ensino e os diversos ―ritmos‖ de aprendizagem.
Considerando que é um processo que deve partir da realidade e ser praticado e
avaliado de forma processual e de acordo com determinado casos de forma
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gradativa. Nesse sentido, é fundamental ratificar a flexibilização do currículo de
acordo com a realidade e especificidades.

7.1.6. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA/FORMACIONAL

O sistema avaliativo inclusivo deve respeitar a heterogeneidade da
condição

humana

e

consecutivamente

da

condição

de

aprendente.

Estabelecendo indicadores que considerem a subjetividade, e dando condições
para que o processo de ensino/aprendizagem seja de forma acessível, por meio
de métodos e recursos adequados e consequentemente a avaliação seja
condizente e, portanto, justa.
No contexto do AEE, são utilizadas ferramentas que possibilitem a
avaliação diagnóstica, pois, mesmo diante da apresentação do laudo, os
profissionais que atendem os estudantes com deficiência e/ou necessidades
educacionais especiais, necessitam ter conhecimento do nível de aprendizagem
dos mesmos, buscando identificar o prejuízo no desenvolvimento e/ou
aprendizagem e as possíveis causas, para que seja elaborado um plano de
atendimento com intervenções adequadas.
A partir da avaliação diagnóstica, consecutivamente, coloca-se em ação
a avaliação processual, observando atentamente cada indicador, registrando em
fichas de acompanhamento o desenvolvimento dos educandos atendidos, tendo
como enfoque a flexibilização do plano de ação de acordo com as necessidades
detectadas, por meio da observação contínua. De maneira que, é analisado em
cada caso, se há necessidade de redefinição do planejamento para melhor
atender, respeitando sempre as particularidades. E ao final de determinado
período pré-estabelecido, elabora-se a devolutiva, descrevendo o processo
construído até o momento.
Os referidos instrumentos de avaliação adotados na prática do
Atendimento Educacional Especializado, são modelos pertinentes ao paradigma
da Educação Especial na Perspectiva inclusiva. Cujos parâmetros são
transversais, perpassando por todo o sistema da rede regular de ensino.
É pertinente salientar que, ao se falar de avaliação inclusiva, surgem
muitas dúvidas em detrimento da diversidade de casos, dentre outras situações.
De maneira que, conforme já mencionado no presente documento, para que as
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propostas inclusivas sejam concretizadas, há a necessidade de conhecimento
prévio

das

especificidades,

ações

pontuais

em

âmbitos

necessários,

planejamento apropriado, elaboração e execução de atividades adaptadas e
acessíveis,

para

que,

nesse

contexto

ao

qual

estamos

referindo,

consequentemente, possam ser colocados em prática instrumentos avaliativos
inclusivos.
Nesse sentido, é relevante ofertar condições de acesso por meio de
metodologias e a disponibilização de recursos adequados, como, soroban,
sistema Braille por meio de cartazes, máquina de Braille e/ou recursos visuais
tecnológicos, reglete, assinador, punção, ampliação de fonte, técnicas de alto
relevo, recursos lúdicos como jogos e brinquedos adaptados (prontos e/ou
confeccionados), uso da tecnologia assistiva, ferramentas de datilologia, kits de
intervenções psicoterapêuticas, dentre outros.
Somos s eres com peculiaridades e igualdade em direitos, portanto
ao padronizar as formas de avaliação, não está sendo respeitado o princípio da
equidade, que por sua vez é um direito que deve ser assegurado a todos os
estudantes.
É essencial destacar, em todo o processo inclusivo, a importância da
interação e fortalecimento do tripé ―Família‖, ―Escola‖ e ―Referencial de AEE‖.
Com o intuito de articular ações e buscar meios de transpor as barreiras
encontradas e juntos conquistar cada vez mais a efetiva inclusão, em prol do
desenvolvimento integral dos educandos. Considerando o cognitivo, a
comunicação,

interação,

afetividade;

desenvolvimento

neuropsicomotor,

habilidades acadêmicas, processamento sensorial, dentre outras áreas.
Seguindo diretrizes da BNCC, com foco no desenvolvimento das habilidades e
formação das respectivas competências.
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8. A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJAI
―O que me inspira estudar, na minha idade, é o desejo de
liberdade, de autonomia; quero poder resolver meus problemas
como enviar um pedido da revista que vendo ou sacar um
dinheiro no banco sem ter que ficar dependendo da
disponibilidade e da boa vontade de outras pessoas‖ (Relato de
pesquisa de uma aluna da EJAI da Escola municipal Evaristo
Cardoso Varjão).

A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) é uma modalidade da
educação básica destinada ao atendimento a pessoas jovens, adultas e idosas
que, ao longo da sua história, não iniciaram ou mesmo interromperam seus
estudos em algum ou em diferentes momentos de sua vida. Pelos mais variados
motivos, o retorno para a escola significa uma possibilidade de adquirir o
conhecimento com vistas à promoção da escolaridade, possibilidade de
ascensão social e econômica ou à retomada de sonhos e projetos pessoais e
coletivos interrompidos no passado.
No cenário educacional, os sujeitos da EJAI configuram-se enquanto
aqueles que não tiveram passagens anteriores pela escola ou, ainda, aqueles
que não conseguiram acompanhar e/ou concluir a Educação Básica, evadindo
da escola pela necessidade do trabalho ou por histórias margeadas pela
exclusão por raça/etnia, gênero, questões geracionais, de opressão, entre
outras.
Seguindo o pensamento de Arroyo (2005) onde ele afirma que o perfil do
aluno que compõe essa modalidade é muito peculiar, e possui diferentes
interpretações, dependendo do olhar do professor. Há docentes que os
caracterizam como sendo sujeitos repetentes, com desempenhos não
agradáveis, faltosos, problemáticos. São vistos ainda como jovens que não
gostam de estudar, descompromissados, sem perspectiva de futuro em relação
à melhoria de vida.
São alunos que apresentam dificuldades por ter uma alfabetização
defasada, vistos como, apenas mais alunos a serem passados de uma série para
outra, alunos cada vez mais jovens sendo incorporados, como se a modalidade
tivesse se transformado num ―depósito de alunos repetentes‖ quando se fala em
EJAI. A maioria dos alunos não trabalham formalmente, e pertencem todos a
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uma mesma classe social, são pessoas com baixo poder aquisitivo, que
consomem, de modo geral, apenas o básico à sua sobrevivência e apresentam
dificuldades na aprendizagem. Este mesmo autor contradiz essa visão distorcida
quando relata que,
Há ainda os alunos jovens, adultos e idosos, que pela sua
experiência de vida têm um saber sensível, o que os diferenciam
dos demais, são os alunos que mais necessitam de atenção do
professor, pois passaram um tempo afastados da escola, ou
mesmo daquela que inicia sua trajetória escolar nessa fase da
vida, protagonistas de histórias reais com uma vida acelerada,
pois trabalham, são donas de casa, e assim, configuram tipos
humanos diversos. São homens e mulheres que chegam à
escola com crenças e valores já constituídos. [...] Ocupam
espaços de lazer, de trabalho, cultura, sociabilidade, fazem parte
de movimentos de luta pela terra, pelo teto e pelo trabalho, pela
cultura, pela dignidade e pela vida. Criam redes de solidariedade
e de trocas culturais, de participação nas suas comunidades e
assentamentos, na cidade e nos campos. Esse olhar mais
totalizante e mais positivo do protagonismo dos jovens-adultos
poderá ser determinante à educação. Uma nova compreensão
da condição juvenil levará a uma nova compreensão do seu
direito à educação (ARROYO, 2005, p.25).

O primeiro passo para uma aprendizagem significativa, sem exclusão,
sem demagogia, é o reconhecimento da importância de se conhecer e bem, os
sujeitos que compõem essa modalidade. Para isso,
[...] O reconhecimento da diversidade dos educandos é a
admissão da heterogeneidade de suas necessidades de
aprendizagem, motivações e condições de estudo, o que implica
a estruturação de formas de atendimento diversificadas e
formativos (DIPIERRO,2014,p.28).

Essa mudança de olhar sobre os jovens e adultos será uma pré-condição
para sairmos de uma lógica que perdura no equacionamento da EJAI. Onde é
preciso ver mais do que alunos ou ex-alunos em trajetórias escolares, vê-los
jovens-adultos em suas trajetórias humanas. Superar a dificuldade de
reconhecer que, além de alunos ou jovens evadidos ou excluídos da escola,
antes do que portadores de trajetórias escolares inacabadas, carregam
trajetórias perversas de exclusão social, vivenciaram e/ou vivenciam trajetórias
de negação dos direitos mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia,
ao trabalho e à sobrevivência. Negação até do direito de ser jovem.
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Para uma definição mais exata do perfil dos sujeitos da EJAI, precisamos
refletir as referências numa abordagem qualitativa, que reúnam os aspectos
sócio demográficos, culturais e cognitivos, pensando uma melhor compreensão
da realidade dos educandos da modalidade.
Pensar sujeitos da EJA é trabalhar com e na diversidade. A
diversidade se constitui das diferenças que distinguem os
sujeitos uns dos outros – mulheres, homens, crianças,
adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com
necessidades
especiais,
indígenas,
afrodescendentes,
descendentes de portugueses e de outros europeus, de
asiáticos, entre outros. A diversidade que constitui a sociedade
brasileira abrange jeitos de ser, viver, pensar — que se
enfrentam. Entre tensões, entre modos distintos de construir
identidades sociais e étnico-raciais e cidadania, os sujeitos da
diversidade tentam dialogar entre si, ou pelo menos buscam
negociar, a partir de suas diferenças, propostas políticas.
Propostas que incluam a todos nas suas especificidades sem,
contudo, comprometer a coesão nacional, tampouco o direito
garantido pela Constituição de ser diferente. (BRASIL, 2008, p.
1).

Observando-se a Educação de Jovens e Adultos nessa perspectiva,
tomando-se como modelo a pluralidade dos sujeitos que dela participam,
constata-se que, longe de estar servindo à democratização das oportunidades
educacionais, ela se conforma no lugar dos que "podem menos e também obtêm
menos". ―[...] Devemos ultrapassar o enfoque da Educação de Jovens e Adultos
como educação compensatória, em favor de uma visão mais ampla e
permanente, que responda às demandas do desenvolvimento local, regional e
nacional‖ (ANDRADE, 2004, p. 1-2). Possibilitando desta forma uma educação
de qualidade, como é explicado por Dias et al. (2011, p. 50.)
Cabe destacar que os sujeitos aos quais se destinam o fazer
pedagógico da EJAI têm outras especificidades que ultrapassam
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IaDO
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oIde não criança, baixa escolaridade e integrante das
camadas populares.

Segundo relatos de professores experientes que atuam na modalidade, a
evasão dos alunos, um dos maiores problemas elencados, é caracterizada pelos
mais variados motivos, que leva os sujeitos da EJAI a abandonar ou interromper
os estudos, como por exemplo, o medo de voltar a estudar, medo de conviver
com os mais jovens e ser discriminado, distância da residência ou do trabalho,
dificuldade de conciliar o tempo para o estudo e para o trabalho.
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Também são destacados os problemas de saúde, insatisfação com as
aulas, desinteresse pelos assuntos tratados, dificuldade de aprendizagem,
problemas familiares, não gostar dos colegas ou do professor, padrão de
trabalho muito acessível ou trabalhos pedagógicos muito difíceis, tempo para
cuidar dos filhos e depreciação dos estudos pelos pais. A tudo isso, soma-se
muitas vezes, a necessidade de ajudar no trabalho da roça.
Já os motivos que os leva a retornarem à escola e continuar estudando,
deu-se por considerar o estudo essencial para melhorar de vida, porque pretende
fazer o ensino fundamental e médio, por ser o estudo uma das condições para
arrumar um serviço melhor e para aprender um pouco mais.
Complementam-se a esses motivos, as razões sociais como arranjar
amigos, passeios, troca de experiências, ler e escrever bem, fazer anotações,
contas, aprender a escrever o nome, e reconhecer as letras. Assim, acreditam
que a escola poderá proporcionar-lhes um futuro melhor, contribuindo para se
sentirem mais felizes, melhorando a vida pessoal e a vida dos filhos. Nesse
sentido, Arroyo expõe que,
―Os jovens e adultos que trabalham durante o dia e, à noite,
frequentam a EJA dão valor à escola, ao estudo, a ponto de se
sacrificar por anos, todas as noites, depois de um dia exaustivo
de trabalho‖ (ARROYO, 2004, p.118).

Ao considerar os educandos como sujeitos de direitos é preciso direcionar
o olhar para os assuntos adequados a esta etapa da vida, enxergando para além
do espaço escolar e englobando outros aspectos como família, trabalho e lazer.
Ressalta-se, portanto, que precisamos ver o jovem presente nos processos de
escolarização da EJAI e, de maneira mais vasta, mais ampla, no ensino regular,
A EDUCAÇÃO
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papel social de ―aluno‖ e da limitação do

conhecimento à transmissão dos conteúdos.
É preciso compreender que quem chega à EJA são sujeitos e não alunos,
como salienta Carrano (2007, p. 65) ―A escola espera alunos e o que chega são
sujeitos com múltiplas trajetórias e experiências de vivência do mundo‖. Sujeitos
―capazes de pensar a si mesmos, capazes de intervir, de transformar, de falar
do que fazem, mas também do que sonham, do que constatam, avaliam,
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valoram, que decidem e que rompem com o estabelecido‖ (FREIRE, 1997, p.
10).
Assim, um currículo para a EJAI não pode ser previamente definido, se
não passar pela mediação com os estudantes e seus saberes e com as práticas
dos professores, o que vai além do regulamentado, do consagrado, do
sistematizado em referências do ensino fundamental e do ensino médio, para
reconhecer e legitimar currículos praticados, construídos coletivamente que
contemplem a diversidade sexual, cultural, de gênero, de raça/etnia, de crenças,
valores e vivências específicas dos sujeitos da EJA (BAHIA,2011).

8.1. MARCOS HISTÓRICOS E NORMATIVOS
O Referencial Curricular de Jeremoabo por ser uma construção coletiva e
democrática visa consolidar uma política pública que oportunize aos alunos da
EJAI o acesso e o êxito escolar, contribuindo para a formação da cidadania de
pessoas atendidas por essa modalidade de ensino, as quais não concluíram
seus estudos no Ensino Fundamental da Educação Básica, em idade própria.

A esse respeito, a política pública da Educação de Jovens e Adultos
estabelece a garantia de uma educação para todos aqueles que não tiveram
acesso ou oportunidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade
própria, conforme estabelece o caput do art. 37, da LDBEN-Lei nº 9.394/96, em
concomitância com o art. 205 da Constituição Federal, de 1988, e aduz, no §1º
do referido artigo, que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos
jovens e aos adultos, que não puderem efetuar os estudos em idade regular,
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e
exames.
Partindo desse princípio, a legislação da Educação de Jovens e Adultos EJA tem como referências os seguintes documentos: A Constituição da
República Federativa do Brasil de l988, que assegurou aos jovens e adultos o
Direito Público Subjetivo ao Ensino Fundamental Público e Gratuito. No artigo
205 incorporou como princípio que todos e qualquer educação visa o pleno
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desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Como fica explícito no Artigo 208. Educação Básica obrigatória e gratuita
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando inclusive sua
oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. O dever do
Estado com a Educação será efetivo mediante garantia de: Ensino Fundamental,
obrigatório e gratuito, atendimento ao educando, em todas as etapas da
Educação Básica, por meio de programas suplementares de material didático
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Ainda faz-se necessário reiterar que a Lei de Diretrizes e Base da
Educação Nacional (LDB 9.394/96), que trata da Educação de Jovens e Adultos
no Título V, Capítulo II como Modalidade da Educação Básica, superando sua
dimensão de ensino supletivo, regulamentando sua oferta a todos aqueles que
não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino Fundamental.
Sendo assim, fica expresso no artigo 37. A Educação de Jovens e Adultos
– EJA será destinada aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de
estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria. O 1º parágrafo deste
mesmo artigo destaca que a EJA deve proporcionar oportunidades educacionais
A EDUCO DE JOVENS, A DULTOS E IDOSOS-EJAI

apropriadas , sempre consideran do as características do educando, os seus
interesses e suas condições de vida e de trabalho.
Os Documentos de âmbito Federal, instituídos pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), por meio da Câmara de Educação Básica (CEB), que
determinam as diretrizes vigentes para a EJA são: Parecer CNE/CEB n.º 11, de
10 de maio de 2000, que esclarece aspectos da LDBEN, amplia o sentido da
EJA para além da escolarização, passa ser direito a todos os cidadãos, para
assim, assumir a concepção de educação continuada, que se faz ao longo da
vida.
E assim contempla novos sentidos para a EJA pelas funções reparadora,
equalizadora e qualificadora. Essas funções visam garantir uma oferta de
qualidade que repare a ausência da educação formal para milhares de brasileiros
que não tiveram acesso à escola ou que dela se evadiram pelas mais diversas
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razões. Além disso, o cumprimento dessas funções é essencial para que
sejamrealizadas as adequações necessárias para a oferta da modalidade.


Função reparadora: essa função está pautada no reconhecimento da
Educação Básica como direito fundamental, que possibilita o acesso aos
conhecimentos científicos e democratiza a educação formal como direito
de todos os brasileiros adultos, jovens e idosos excluídos dos processos
de escolarização e, na grande maioria das vezes, precocemente inseridos
no mundo do trabalho. Significa não só a entrada no circuito dos direitos
civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de
qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica
de todo e qualquer ser humano.



Função equalizadora: essa função busca, por meio da escolarização
formal, garantir o acesso ao mundo letrado, alfabetizando e possibilitando
a continuidade dos estudos em todos os níveis da Educação Básica.
Dessa forma, jovens, adultos e idosos poderão atualizar seus
conhecimentos, desenvolver novas habilidades e ascender a novas
oportunidades em diferentes campos profissionais e pessoais. Vai dar
cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos sociais como
donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no
sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela
repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de
permanência ou outras condições adversas.



Função qualificadora: o foco dessa função está na atualização de
conhecimentos não somente escolares, mas também relacionados às
novas tecnologias e ao mundo do trabalho. Nessa Modalidade, espera-se
que os educandos desenvolvam uma consciência crítica por meio da
reflexão sobre as diferentes formas em que estão inseridos na sociedade
e que, além da escolarização, a qualificação conceda se assim for o
desejo de cada um, novas oportunidades para o mundo do trabalho.
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No âmbito pessoal, a Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJAI deve
promover o acesso do educando à cultura geral, ampliando seu universo
referencial. Para tanto, é necessário que a instituição de ensino proporcione aos
educandos experiências culturais diferenciadas, como visitas a museus, cinema,
teatro e demais espaços culturais. Por isso é importante que haja um
planejamento integrado das disciplinas curriculares para facilitar a organização
desses momentos de aprendizagem que deverão garantir aos educandos a
articulação dos conhecimentos científicos com a realidade que os circunda.

8.2. EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NO
MUNICÍPIO DE JEREMOABO-BA

A priori importa-se discutir que a modalidade de Educação de Jovens,
Adultos e Idosos (EJAI) no Sistema Municipal de Ensino de Jeremoabo/BA
sempre foi um grande desafio pedagógico para rede de ensino, primeiramente
devido aos altos índices de analfabetismo desta população (especialmente entre
as décadas de 80 e 90 e o início dos anos 2000), pela evasão escolar, devido a
frágil estrutura de apoio de formação docente específica para esta modalidade e
que acaba não sendo suficiente para alcançar os objetivos elencados.
Para que se analisar a trajetória dessa modalidade é necessário conhecer
a oferta e características da EJAI neste município e como esse processo
histórico proporcionou oportunidades de formação para os cidadãos que, por
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI

prioridades diversas, não puderam estudar na idade certa.
Salienta-se que houve muita dificuldade durante a pesquisa para
levantamento de informações históricas sobre a EJAI em Jeremoabo, porque
não há nenhuma pesquisa publicada para este fim e quase nenhuma política
pública municipal que reporte e oriente essa modalidade; porém a partir de
documentos encontrados nas secretarias das escolas municipais, estaduais e no
arquivo do Departamento de Apoio ao Estudante da Secretaria Municipal de
Educação (SEMEC), pode-se discutir essa trajetória que será apresentada.
As primeiras informações da EJAI no município de Jeremoabo reportam
para a década de 1960, quando esta modalidade foi ofertada por meio de Escola
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Radiofônica, na qual os jovens estudavam a noite através do rádio com o
acompanhamento e orientação de um professor leigo.
Já nos anos de 1970, surge o MOBRAL neste município; oferta-se uma
escola para de jovens e adultos, onde o material dos alunos e professores eram
enviados pelo governo; e os professores acabavam sendo orientados pelos
supervisores. A oferta era feita por meio de programa, que funcionava na sede,
bairros e zona rural.
O material didático produzido para o Mobral era distribuído
gratuitamente para alunos e educadores do programa. Além da
diversificação, destaca-se que o número de exemplares
publicados também era expressivo. Para tanto, significativa
parte dos recursos que o programa recebia foi utilizada para a
produção do material didático. (OLIVEIRA; SOUZA, 2013, p. 20).

Em meados da década de 1980, por volta dos anos 1982 e 1983, ofertase na Rede Estadual da Bahia, no município de Jeremoabo, um curso de
educação integrado para jovens e adultos, na Escola Estadual Dr. carvalho Sá
(escola

posteriormente

municipalizada),

ação

que

era

posta

como

desdobramento dos professores estaduais, que recebiam curso para tal. Essa
unidade escolar também ofertou os anos iniciais da EJAI entre os anos de 2006
a 2013.
Em

meados

da

década

de

1990,

na

tentativa

de

suplantar

progressivamente foi lançado em 1995 o Programa de Educação de Jovens e
Adultos da Bahia (AJA BAHIA) aliados em parceria com entidades
governamentais e não governamentais, mobilizando toda sociedade com o
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI

intuito de assegurar os direitos da sociedade para o pleno exercício da cidadania.
Sabe-se que a Educação de Jovens e Adultos, nem, tão pouco, as ofertas
educativas são suficientemente atrativas e motivadoras para envolver estas
pessoas, isto aumenta a ânsia em rever novas metodologias e formação
continuada de professores. Mas só em 1996 a Secretaria da Educação do
Estado da Bahia ganha forças e assume o AJA BAHIA que beneficiou muitos
cidadãos entre 1996 a 2002.
Ainda no final da década de 1990 e início dos anos 2000, no Colégio
Estadual Antônio Carlos Magalhães (entre 1998 a 2001) ofertou-se um programa
chamado de Aceleração II, com trabalho de Estágio I (5ª/6ª) e Estágio II (7ª/8ª).
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Ainda na Rede Estadual, na unidade escolar ―Escola Estadual Reunidas
Coronel João Sá‖ (Atualmente, essa escola é municipalizada e tem a
denominação Colégio Municipal Coronel João Sá), ofertou-se a EJAI de diversas
maneiras: 1998: CBA I; 1999: Aceleração I, Estágio I (1ª/2ª) e Aceleração I,
Estágio II (3ª/4ª); 2000 a 2004: PRFE Seg. III e Seg. IV; A partir de 2005 até os
dias atuais: EJA II, Estágio IV e V; 2012: Ensino Médio.
Quando essa unidade escolar foi municipalizada, a EJAI na Rede
Estadual passou a ser ofertada, em Jeremoabo, no Colégio Estadual José
Lourenço de Carvalho, iniciando em 2014, com a modalidade denominada
Educação de Jovens e Adultos, com o Projeto Curricular EJA Tempo Formativo
III, Eixos VI e VII, com oferta do Ensino Médio em 02 anos. A autorização de
funcionamento foi publicada no Diário Oficial do Estado de 27/05/2015.
Na rede municipal várias escolas já ofertaram a EJAI, dentre elas
destacam-se algumas da sede: Escola Municipal Monsenhor José Magalhães
(Oferta de 2010 a 2014), Escola Municipal Evaristo Cardoso Varjão (Oferta de
EJAI com o Programa Fluxo Escolar no início dos anos 2000 e a partir de 2005
iniciou a modalidade que oferta até a atualidade nos turnos diurno e noturno),
Colégio Municipal São João Batista (Oferta do Fluxo escolar, Segmento B, iniciou
em 2002, funcionou até 2006; Em 2009 já iniciava os EJAs estágio II e III
funcionando até os dias de hoje, no turno diurno).
Na zona rural, muitas escolas na primeira década dos anos 2000 e nos
primeiros anos da segunda década do mesmo período ofertaram a EJAI, com
ba
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e oferta dos segmentos com séries/anos

iniciais do Ensino Fundamental.
A partir de 2014, por meio da Resolução nº 02/2014 do Conselho
Municipal de Educação de Jeremoabo, reestruturou-se a oferta da EJAI, na zona
urbana, neste município, com oferta apenas em 03 unidades educacionais:
Colégio Municipal São João Batista (Diurno), Colégio Municipal Coronel João Sá
(Noturno), Escola Municipal Evaristo Cardoso Varjão (Diurno e Noturno). Essa
resolução citada foi homologada por meio da portaria nº 111, com publicação no
Diário Oficial do município de 16 de Dezembro de 2014.
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A modalidade EJAI nas escolas rurais do Sistema Municipal de Ensino de
Jeremoabo, tem sua organização por meio do Projeto Municipal EJA CAMPO,
aprovado no artigo 2°, da Resolução n° 01/2019 do Conselho Municipal de
Educação, homologado por meio da portaria nº 057, publicada no Diário Oficial
da Prefeitura de Jeremoabo, de 18 de Fevereiro de 2019. A oferta ocorre
atualmente em poucas escolas, sendo um desafio para a rede.
8.3. PROPOSTA DE ESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DA EJAI EM
JEREMOABO
Levando em consideração as facetas da Educação de Jovens, Adultos e
Idosos como Modalidade da Educação Básica, os documentos legais e de
orientação, a EJAI pode ser estruturada em regime anual pensada por
segmentos, e este em estágios. Para cada Segmento da EJAI, há uma carga
horária específica, regulamentada pela legislação nacional e estadual BASE
LEGAL: LDB nº 9.394/1996 Resolução CNE/CEB nº 4/2010 RESOLUÇÃO
CNE/CEB Nº 1/2000, e a PORTARIA N.º 074/2020, do Diário Oficial do Município de

Jeremoabo, que normatiza as alterações curriculares do ensino presencial dos
cursos de 1º e 2° Segmentos do Ensino Fundamental na modalidade de
Educação de Jovens, Adultos e Idosos.
A oferta da EJAI é organizada em regime anual. A modalidade atende a
toda a educação básica, compreendendo os anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental, conforme expresso na tabela abaixo:
SEGMENTOS
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS

Primeiro Segmento
A EDUCAÇÃ O DE JOVENS, ADULTOS E

Segundo Segmento
diurno
Segundo Segmento
noturno

CARGA

ESTÁGIOS

EDUCAÇÃO BÁSICA

I - 1º ano
II- 2º e 3º anos
J
IOII
s

Anos iniciais (1º ao 5º
ano)

1600h

IV - 6º e 7º anos
V - 8º e 9º anos

Anos finais (6º ao 9º
ano)

2000h

IV - 6º e 7º anos
V - 8º e 9º anos

Anos finais (6º ao 9º
ano)

1600h

Tabela: Estrutura organizacional da carga horária da Modalidade EJAI.

HORÁRIA

Fonte: Própria

Nessa perspectiva, a Educação de Jovens, Adultos e Idosos se propõe a
repensar seu papel no contexto dessas transformações e ressignificar sua
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proposta curricular para atendimento a um público específico com demandas
próprias. Essa realidade exige uma abordagem diferente do currículo, adequada
ao perfil, objetivos e interesses dos estudantes da EJAI.
No Primeiro Segmento, o perfil de atendimento refere-se à alfabetização
e à pós-alfabetização de jovens, adultos e de idosos. Ressalta-se que a
alfabetização é a primeira etapa do Primeiro Segmento da EJAI e não uma etapa
em separado e, portanto, não deve distanciar-se da continuidade.
Nessa visão, o documento final da CONFINTEA VI, traz a seguinte
contribuição:
A alfabetização é um pilar indispensável que permite que jovens
e adultos participem de oportunidades de aprendizagem em
todas as fases do continuum da aprendizagem. O direito à
alfabetização é parte inerente do direito à educação. É um prérequisito para o desenvolvimento do empoderamento pessoal,
social, econômico e político. A alfabetização é um instrumento
essencial de construção de capacidades nas pessoas para que
possam enfrentar os desafios e as complexidades da vida, da
cultura, da economia e da sociedade.

Assim, é essencial destacar a importância da alfabetização como resgate
e compromisso social com a identidade, ou seja, a história de vida desses
sujeitos e do país. Garantir a continuidade é parte importante da ação
alfabetizadora, preservando o direito à escola e agregando valores à
aprendizagem ao longo da vida.
Primeiro Segmento- O processo educativo ofertado aos estudantes da
EJAI no Primeiro Segmento equivale aos anos iniciais do Ensino Fundamental e
é dividido em cinco etapas semestrais ou três estágios anuais, podendo,
portanto, ser concluído em, no mínimo, três anos de estudo contínuo,
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI

organizados da seguinte maneira:




Estágio I da EJAI (equivalente ao 1º ano do Ensino Fundamental)
Estágio II da EJAI (equivalente ao 2º e 3º anos do Ensino
Fundamental)
Estágio III da EJA (equivalente ao 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental)

Os componentes curriculares oferecidos em todos os estágios desse
segmento são: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática,
Ciências, Geografia, História e Educação Socioambiental e, opcionalmente,
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Ensino Religioso. A carga horária total dos três estágios que constituem esse
segmento é de 1.600 horas-aula.
Segundo a Matriz Curricular do Município, aprovada em 2020, o Ensino
Religioso é facultativo para o aluno e será desenvolvido conforme Artigo 1º da
Lei 9.475/97, regulamentado pela Resolução CEB nº 02 de 07/04/98, Resolução
nº. 7 de 14/12/2010, Resolução nº. 4 de 13/07/2010 e Resolução CNE/CP nº 02,
de 22/12/2017.
O currículo constará obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes. Lei nº 11.525/2007. A Educação Física, integrada
a proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da
educação

básica.

Lei

nº

10.793/2003.

A

Educação

Socioambiental,

regulamentada pela Resolução CME n° 01/2019, torna-se Componente
obrigatório do Núcleo Diversificado.
Para matricular-se no Primeiro Segmento da EJAI, o estudante precisa ter
no mínimo 15 anos de idade e não necessita estar alfabetizado, nem ter tido
experiência escolar anterior. O perfil de atendimento refere-se ao momento
inicial da educação básica dos jovens, adultos e idosos e deve estar integrada à
educação profissional e tecnológica, e à formação para o mundo do trabalho.
Como desafio fundamental nesse e nos demais segmentos da EJAI está
integrada aos princípios político-pedagógicos libertadores da educação popular
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nos processos educativos da escola pública.
Ao final do Primeiro Segmento, o estudante deve fazer uso dos saberes
linguísticos, matemáticos, históricos, geográficos, artísticos e científicos em suas
práticas sociais com a finalidade de intervenção e transformação da realidade;
ter acesso à continuidade dos estudos na educação básica e profissional,
exercendo seu direito à educação ao longo da vida; valorizar a democracia,
desenvolvendo atitudes participativas e conhecendo direitos e deveres da
cidadania.
Conseguir desempenhar de modo consciente e responsável seu papel no
cuidado e na educação das crianças, no âmbito familiar e comunitário;
desenvolver princípios e práticas de diálogo e solidariedade, considerando o
conjunto amplo e heterogêneo de jovens, adultos e idosos da classe
trabalhadora, compreendidos na diversidade e multiplicidade de situações
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relativas às questões de gênero, geracionais, de aspectos culturais, regionais e
geográficos,
Destacamos que essa organização teve como referência a Proposta
Curricular para o Primeiro Segmento, produzida pelo Ministério da Educação.
Segundo Segmento- A formação escolar oferecida aos estudantes da EJAI no
Segundo Segmento equivale aos anos finais do Ensino Fundamental e é dividida
em 4 etapas semestrais ou dois estágios, podendo, portanto, ser concluída em,
no mínimo, dois anos de estudo contínuo.
Cada etapa do Segundo Segmento corresponde a um ano/série do Ensino
Fundamental, está organizada da seguinte maneira:





Estágio IV da EJA (equivalente ao 6º ano do Ensino Fundamental)
Estágio IV da EJA (equivalente ao 7º ano do Ensino Fundamental)
Estágio V da EJA (equivalente ao 8º ano do Ensino Fundamental)
Estágio V da EJA (equivalente ao 9º ano do Ensino Fundamental)

Os componentes curriculares oferecidos em todas as etapas desse
segmento são: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Educação Física,
Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Socioambiental e,
opcionalmente, Ensino Religioso. A carga horária total das quatro etapas
semestrais que constituem o Segundo Segmento é de 2.000 horas-aula.
De acordo com a Matriz Curricular do Município, aprovada em 2020, o
currículo deve ser composto de uma Base Nacional Comum e a Parte
Diversificada, ambas integradas e articuladas aos Aspectos da Vida Cidadã
(Saúde, Sexualidade, Vida Familiar e Social, Meio Ambiente, Trabalho, Ciência
e Tecnologia, Identidade e Cultura, Atividades Esportivas, Programa de Saúde,
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI

Linguagem e Comunicação e Cidadania) com as Áreas de Conhecimento.
O Ensino Religioso é facultativo para o aluno e será desenvolvido
conforme Artigo 1º da Lei 9.475/97, regulamentado pela Resolução CEB nº 02
de 07/04/98, Resolução nº. 7 de 14/12/2010, Resolução nº. 4 de 13/07/2010 e
Resolução CNE/CP nº 02, de 22/12/2017. Arte tem sua dimensão cultural e se
propõe a valorizar as possibilidades criadoras e discutir a inserção de arte na
sociedade como elemento dinamizador da cultura.
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O currículo constará obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes. Lei nº 11.525/2007. A Educação Física, integrada
a proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da
educação básica. Lei nº 10.793/2003.A Educação Ambiental, regulamentada
pela Resolução CME n° 01/2019, torna-se Componente obrigatório do Núcleo
Diversificado.
Para matricular-se no Segundo Segmento da EJAI, o estudante precisa
ter no mínimo 15 anos de idade, ser alfabetizado e ter nível de conhecimento
compatível com os requisitos desse segmento, qual seja, nível de proficiência
equiparado ao dos estudantes concluintes do Primeiro Segmento.
Ao final do Segundo Segmento, o estudante deve dominar os conceitos
básicos dos distintos componentes curriculares que o compõem, tendo adquirido
formação adequada para o exercício da cidadania, a progressão no trabalho e
ou em estudos posteriores; o desenvolvimento da capacidade de aprender,
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da
tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade.
Contempla também a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a
formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do
mundo; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, conforme
preconizam as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (BRASIL,
2010).

8.4. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
Eu tenho sessenta e dois anos de idade e meus filhos me
perguntou qual o motivo que eu tinha resolvido entrar pra
escola com essa idade e eu disse que pra aprender nunca
é tarde. E eu (José Antônio), perguntei o que ele gostaria
de aprender com maior urgência? E falou: professor eu
quero que o senhor me ensine o nome sanitário masculino.
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E me contou uma história que aconteceu em Salvador, e
sentiu a necessidade de ir ao sanitário e não sabia qual
era o dele. Então essa foi a sua primeira tarefa e depois
falou que queria aprender a escrever o nome da sua
cidade e assim foi feito. (Depoimento: Quirino Brito.
27.04.2001)

A educação como atividade humana específica emerge de uma atividade
mais abrangente, comum ao educador e ao educando. Essa atividade é a Prática
Social. Tanto o professor quanto o aprendente fazem parte de uma comunidade,
que é fruto da prática social. Tal prática, por sua vez, está condicionada pela
divisão social do trabalho, fruto duma sociedade em que se defrontam as classes
sociais.
O Referencial Curricular de Jeremoabo para a modalidade supracitada
norteará o trabalho do professor e a construção do conhecimento pelos alunos
da EJAI em nosso município. Levando em consideração o exposto, acreditamos
ser possível tornar o aprendizado significativo para alunos da EJAI o processo
de ensino e aprendizagem desenvolvidos nas unidades escolares da Rede a
partir da execução desses princípios, porque estes permitem a compreensão
integrais das pessoas que trazem para a escola singularidades forjadas pelo
mundo do trabalho e por uma trajetória escolar descontinuada que nos desafia
a pensar essa modalidade numa dinâmica global e local.
Entendendo a emergência de um currículo que contemple as
necessidades dos sujeitos da EJAI, alunos e professores, desde o inicio, fez a
opção em realizar um trabalho pautado na participação coletiva, colaboração e
elaboração de práticas pedagógicas baseadas na garantia da educação como
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI

direito fundamental a todos os cidadãos.
Neste sentido, compreende as funções que visem à regularização da
educação e contextualiza os conteúdos e metodologias, conforme estabelecido
pelas funções: reparadora, equalizadora e qualificadora, as quais são citadas
nas Diretrizes Curriculares Nacionais - Parecer CNE/CEB N°. 11/2000, para a
EJAI. Estas salientam os princípios da proporção, equidade e diferença, diante
dos desafios da diversidade de pessoas e para atender as suas singularidades.
As práticas pedagógicas da EJAI devem considerar os diferentes saberes
da cultura, trabalho e tempo, os quais deverão estar inter-relacionados. É
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necessário atentarmos para a diversidade cultural, perceber, compartilhar e
sistematizar as experiências vividas pela comunidade escolar, estabelecendo
relações a partir do conhecimento que ela domina e contribui para a construção
e (re)construção de novos saberes.
O educador é mais que um ministrador de aulas ele passa a assumir os
objetivos constantes, que trabalha numa perspectiva de formação libertadora
para o processo de emancipação política e cultural. É importante que o educando
compreenda o que está sendo ensinado e que não aprenda apenas a ler e
escrever (decodificar e codificar).
É preciso que saiba compreender e refletir criticamente sobre o processo
e o significado da linguagem e possa aplicar na sua vida o que aprendeu na
escola, nesse sentido o papel do professor é fundamental para que haja a
reflexão crítica. A definição desse profissional está diretamente relacionada ao
tipo de EJAI que se pretende desenvolver.
O professor da EJAI deve ser um profissional capaz de compreender as
condições materiais de existência dessas pessoas, compartilhando com elas o
objetivo da emancipação intelectual, política, econômica e cultural, a partir das
múltiplas aprendizagens que o Estado e a sociedade civil devem oportunizar.

A concepção de educação proposta por Freire, ou seja, uma educação
libertadora e transformada, experimentada e comprovada na sua práxis como
educação e homem público, dá-nos condições de pensar sobre quais os tipos de
conteúdos e metodologias o autor propõe em suas pedagogias, do oprimido, da
esperança, da autonomia, da indignação, e, por conseguinte, que ele entendia a
educação como direito dentre outros direitos.
Querer bem ao educando significa que o educador
"permanecendo e amorosamente cumprindo o seu dever não
deixe de lutar politicamente, por seus direitos e pelo respeito à
dignidade de sua tarefa, assim como pelo zelo devido ao espaço
pedagógico em que atua com seus alunos" Perguntaríamos:
como alguém que não se respeita, que respeita os seus próprios
direitos, que às vezes nem os conhece e que não luta por eles
poderia ensinar outro alguém sobre o exercício de algum direito
ou sobre qualquer outro conteúdo de forma crítica e
emancipadora? Ou como alguém desacostumado a lutar pode
conhecer o saber da luta ou da possível vitória? Ou, ainda, como
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um professor que se deixa vencer pela rotina, por mais que ele
possa ser, pode contribuir para a formação de sujeitos que
exerçam plenamente a sua cidadania e saibam lutar e defender
os seus direitos civis, sociais e políticos? (Freire, 1993 p.161).

Outros saberes mencionados por Freire que também servem como
indicadores de uma educação que nos ensina a lutar pelos nossos direitos e a
tornar o processo educativo mais plenamente humano enquanto criação cultural
- são, por exemplo, a criticidade, a ética, o respeito aos saberes dos educandos,
a consciência do inacabamento da pessoa, a alegria, o diálogo a esperança, a
dinâmica entre liberdade e autoridade, o significado da compreensão da
educação enquanto intervenção humana, dentre outras categorias e ideiaschave que por tantos anos estiveram presentes em suas praxes entendida
enquanto ação transformadora.
A escola deve ser democrática, para ensinar e preparar o educando para
a democracia buscando levá-la a compreender as diversas influências e os
interesses que ocorrem da sociedade e a compreender o papel de cada um,
individualmente ou grupos para poder intervir nas ações sociais.
A educação e cidadania dizem respeito à possibilidade de se estabelecer
na prática educativa, uma relação entre aprender na realidade e as questões da
vida real. É necessário compreender que atitudes, normas e valores comportam
uma dimensão social e uma dimensão pessoal. Referem-se a princípios
assumidos pessoalmente por cada um a partir dos vários sistemas normativos
que circulam na sociedade.
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A PRÁTICA POR EIXOS TEMÁTICOS

Para que se tenha clareza do que vem a ser a formatação da modalidade
via Eixo Temático, precisamos definir o que é exatamente esse fazer
pedagógico. Segundo o MEC (Ministério da Educação), em uma de suas
propostas para a modalidade, determina que o eixo temático pode ser definido
como agrupamento de conhecimentos:
[...] organizados em função da necessidade de receber um
tratamento didático que propicie um avanço contínuo na

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
103 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI

ampliação de conhecimentos, tanto em extensão quanto em
profundidade, pois o processo de aprendizagem dos alunos
requer que os mesmos conteúdos sejam tratados de diversas
maneiras e em diferentes momentos da escolaridade [...]
(BRASIL, 2002, p.120).

Em outras palavras, é justamente o fato de se romper com o processo
formal do currículo tradicional que é um diferencial do ensino praticado na EJAI.
Essa abordagem diferenciada dos conteúdos é o que permite apresentar o
conteúdo trabalhado de forma mais rica, e assim, cativar ainda mais os alunos
para novas descobertas.
Neste sentido, propomos que sejam abordados temas, tais como, a
educação e trabalho, a globalização, a Internet, o avanço científico e tecnológico.
Temas esses que impõem uma ampla reflexão sobre o relacionamento
conhecedor/conhecimento, envolvendo não apenas a natureza e quantidade das
informações disponíveis.
Tal reflexão levará a uma mudança do eixo ensino-aprendizagem,
deslocando o aluno para o centro do processo. Assim, o aluno deve assumir a
responsabilidade pela obtenção de seu próprio conhecimento sem perder de
vista o papel da escola. Portanto, elencamos algumas sugestões de EIXOS
TEMÁTICOS que servirão de base para o nossa proposta pedagógica.
Quanto ao desenvolvimento do currículo, é importante que a cultura
norteie a ação pedagógica, uma vez que permeia as manifestações humanas,
incluindo o trabalho. As relações entre cultura, trabalho e conhecimento devem
contemplar a reflexão sobre a diversidade cultural e suas relações com o mundo
social, ampliando o universo cultural do educando, bem como considerando as
uVsEsNõSe, sADsUoLbTrOeS o
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trabalho, a função do trabalho, suas relações

como os saberes, suas relações sociais e de produção material, cultural e social.
O currículo para a EJAI deve aproximar os componentes curriculares, as
áreas do conhecimento, os saberes estudantis e suas origens (familiar, regional,
étnica, de gênero), além de relacioná-los com as possibilidades no campo
profissional. É muito importante a integração da EJAI com a profissionalização.


O mundo do trabalho, além do viés formal, está presente em outras
formas alternativas de organização, como o Empreendedorismo, cuja
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perspectiva econômica envolve meios de produção e comercialização
de bens e serviços, seguindo os princípios da autogestão, da atitude
empreendedora, da criatividade, da coparticipação, entre outros.


O Empreendedorismo dialoga com a perspectiva da formação integral
de pessoas efetivamente emancipadas no âmbito de suas relações
sociais e econômicas e se estabelece como conteúdo informativo e
formativo, sendo capaz de introduzir reflexões sobre essas novas formas
de organização para além dos moldes formais dos trabalhos
assalariados. Para tanto, faz-se necessário que os docentes apontem
possíveis caminhos profissionais a que o estudante possa ter acesso, a
partir das características de cada componente curricular.
As profissões que compõem o mundo do trabalho têm quesitos

relacionados às áreas do conhecimento. O desafio é mostrar aos discentes,
associações entre as profissões e os componentes curriculares.
Para tal objetivo, é importante ter por base a realidade profissional do
nosso município, além das possibilidades de organização baseadas nos
princípios da economia solidária, a fim de selecionar as ocupações mais
pertinentes, reconhecendo os saberes e a cultura individual, considerando os
aspectos de interesse da turma – constatados mediante diagnóstico – e os
conteúdos ministrados no momento da seleção, integrando a EJAI à Educação
Profissional, Empreendedora e Tecnológica.
Os eixos temáticos Identidade, Trabalho e Tecnologias, Sociedade e
Cultura podem perpassar os conteúdos de diversas maneiras. Abordados em
pesquisas individuais, coletivas, inter ou transdisciplinares, com o intuito de
elaborar um projeto da unidade escolar, os eixos temáticos devem ser
vivenciados pela comunidade escolar de EJAI, de modo a contemplarem sua
realidade e necessidade, constando no projeto político-pedagógico da unidade
escolar.
A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI

escolar.

8.4.2. EIXOS TEMÁTICOS
8.4.2.1.

IDENTIDADE
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O conceito de identidade tem sido muito discutido nos últimos tempos. Se
conferirmos no dicionário. Existem diversas abordagens sobre a construção da
identidade e sobre o seu desenvolvimento no decorrer da vida de um ser
humano. Há concepções que são ontológicas e naturalistas que acreditam que
a identidade é uma característica inata do individuo ou concluída nos primeiros
anos de vida.
Percebemos que nossa história contribui muito para a construção e
transformação da nossa identidade é que todas as atividades que realizamos
são efetivamente responsáveis por tais transformações comportamentais; ou
seja a manifestação do ser é sempre uma atividade. Paulo Freire reforça que a
tarefa mais importante da pratica educativo-critica é propiciar que os educandos
através da socialização possam se assumir como humanos.
Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador de
sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar.
Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se
como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a
exclusão dos outros. É a ―outredade‖ do ―não eu‖, ou do tu,
que me faz assumir a radicalidade do meu eu. (FREIRE,
1996, p.41)
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A EJAI tem um público com diferentes responsabilidades, entre eles,
muitos estudantes estão no mercado de trabalho, outros ainda procuram por uma
colocação ou uma formação ou qualificação profissional. Assim, é importante
que os professores da EJA possam utilizar essas vivências e interesses, de
modo a contextualizar o ensino e incorporar as experiências e expectativas dos
alunos (na medida em que não se trata de um preparo técnico para o trabalho,
mas de estudar tudo que permeia o mundo do trabalho, como ética, direitos
trabalhistas, sistema econômico e político, processo de industrialização,
atualidades, entre outros conteúdos)
8.4.2.3.

SOCIEDADE E CULTURA:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
106 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI

O estudo desse eixo busca interpretar o posicionamento do indivíduo na
sociedade e promover uma compreensão da vida cultural dos diferentes grupos.
A partir da proposta pedagógica de ensino sobre o eixo temático ―cultura e
sociedade‖, o aluno adquire mais consciência da sua importância como atuante
na sociedade, já que é a conscientização que produz o pensamento crítico e
consequentemente o cidadão.
Por conseguinte, fazer o aluno compreender o seu papel dentro da
sociedade, do grupo ou do meio em que convive é tarefa da disciplina de
Sociologia no ensino médio brasileiro. Nesse sentido, o ensino a partir do eixo
temático ―Cultura e a Sociedade‖ é essencial no desenvolvimento do senso
crítico e na formação de um cidadão crítico.
EIXOS E UNIDADES TEMÁTICAS
(TODOS OS COMPONENTES)

SEGMENTO I
EIXOS
TEMÁTICOS

ESTÁGIO
I
(1° ANO)

ESTÁGIO
II
(2º E 3º
ANOS)

Eu cidadão;
Diversidade
(autovalorização:
(etnia, raça e
mobilizando os
gênero,
IDENTIDADE meus recursos,
manifestações
ação! Sou
religiosas);
sujeito da minha
própria vida)

SEGMENTO II
ESTÁGIO
III
(4º E 5º
ANOS)

ESTÁGIO
IV
(6º E 7º ANOS)

ESTÁGIO
V
(8º E 9º ANOS)

Direitos
humanos e
civis.

Responsabilidade
Social:

Globalização;

I UNIDADE

II UNIDADE
MUNDO DO
TRABALHO E
TECNOLOGIAS

Direitos do
trabalhador e
consumidor;

Renda e
consumo;

Segurança e
saúde no
trabalho;

Competências
para o século XXI;
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III UNIDADE
SOCIEDADE E
CULTURA

Direitos sociais
e públicos;

Meio
ambiente,
saúde e
qualidade de
vida;

Ciências e
Manifestações
artes
culturais:
(sensibilidade,
identidade de um
percepção e
povo.
manifestações
artísticas)

Políticas
públicas

O modelo propõe que o professor abandone o papel de "transmissor de
conteúdos" para se transformar em orientador. O aluno, por sua vez, passa de
receptor passivo a sujeito ativo do processo. É importante entender que não há
um método a seguir, mais uma série de condições a respeitar.
Com a compreensão de que a educação da EJAI deve sempre se
relaciona com o mundo do trabalho em busca de melhorar a qualidade de vida,
a organização curricular deve ser de forma abrangente, coletiva e integradora
dos diferentes saberes e áreas do conhecimento. A organização metodológica
das práticas pedagógicas da modalidade EJAI, além das experiências
vivenciadas pelos educandos, opta por ações articuladoras das propostas nas
Diretrizes Curriculares.
Trabalhar de forma interdisciplinar e contextualizada os conteúdos teóricos e
práticos pertinentes, utilizando-se de dinâmicas variadas e metodologia
adequada ao perfil do aluno da EJAI, com incentivo à pesquisa e
desenvolvimento de projetos de aprendizagem, possibilitando o pleno
desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como cidadão
participante da sociedade.
Por exigência das especificidades dos educandos da EJAI apresentamos
uma organização de planejamento que objetiva integrar os objetos do
conhecimento aos eixos temáticos e as respectivas áreas do conhecimento,
oportunizando o trabalho interdisciplinar, sendo práticas essenciais para o bom
desenvolvimento das aulas.

8.5.

PRINCÍPIOS DA MODALIDADE
O processo educacional é construído por diversos saberes e configurado

na valorização da pessoa, na sua integralidade, pois as diversidades são
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abordadas em diferentes contextos e precisam ser respeitadas por meio de um
olhar mais humanizador, porque todas as pessoas têm direito ao estudo e as
condições particulares da trajetória do ser aprendente devem ser levadas em
consideração. Diante dessas considerações, concordamos com Sapelli (2003),
que ao discutir currículo, faz as seguintes colocações:
―Discutir currículo não é restringir-se a discussões
meramente técnicas ou estratégicas. Discutir currículo é
discutir vida, concepção de homem e de mundo, projetos
de sociedade. É compreender, talvez relembrar, repensar,
redefinir a função da escola e de cada profissional da
educação. Definir que currículo é um ato político tenhamos
nós consciência ou não dele. Portanto, discutir currículo é
um ato complexo, pois representa desvelar relações de
poder que ocorrem na escola e para além dela. Exige a
compreensão das concepções que sustentam a
organização dos tempos e espaços escolares; a
explicitação dos interesses que definem as políticas
educacionais, a compreensão do que seja método, dentre
outros aspectos.‖

Sendo a escola por excelência, espaço que assegura a aprendizagem e
instiga movimentos de evolução e revolução é necessário pensar na Educação
de Jovens, Adultas e Idosas (EJAI) e propor reflexões constantes sobre a
disposição do educador em ―acolher‖ os sujeitos, sem julgamentos prévios,
considerando a pluralidade e a singularidade que permeiam essa modalidade de
ensino.
Por isso, defende-se que a EJAI não pode ser mais colocada em paralelo ao
sistema de ensino, como algo que tenha uma existência relativa no contexto das
políticas públicas, como sendo uma política educacional compensatória, um
programa simples, um projeto sem definição e sem endereço concreto, que
venha servindo ao processo de exploração das classes oprimidas.
A Política da EJAI para as escolas da rede publica, pautada na Escola
Libertadora e na relação dialógica, aponta também, alguns princípios para a
construção de um currículo que venha atender as necessidades e expectativas
dos jovens, adultos e Idosos:
● Compromisso com a vida, com a realidade e com os interesses dos
educandos, com sua formação humana e com o seu acesso a cultura;
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● Ampliar sua reflexão critica com atitudes éticas e compromisso politico, através
do desenvolvimento de sua autonomia intelectual;
● Educando como sujeito na construção do próprio conhecimento, mediante a
compreensão dos processos de trabalho, de criação, de produção e de cultura;
● Dialogicidade no ato educativo;
● Conteúdos escolares trabalhados a partir da realidade social dos jovens e
adultos;
● Valorização da práxis (reflexão a ação dos educandos);
● Tempo diferenciado de aprendizagem, respeitando os limites e possibilidades.


Compromisso com a transformação social.
Esses princípios definidos coletivamente na Politica Publica da Educação

de Jovens, Adultos e Idosos deverão ser implementados nos Projetos Políticos
Pedagógicos das instituições de ensino municipais, cuja construção curricular,
tem a perspectiva de desenvolver a formação dos sujeitos nas diversas
dimensões da vida tais como, cognitiva, afetiva, ética, cultural, estética e politica,
construindo uma dimensão de totalidade do educando. Construindo um currículo
de EJAI para a compreensão do saber como forma de emancipação.

8.6.

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO NAS TURMAS
DE EJAI: REFLEXÕES PEDAGÓGICAS...
Em meio às particularidades predominantes nessa modalidade de ensino,

alguns fatores requerem uma acentuada atenção e posterior reflexão, no intuito
de promover uma compreensão acerca da organização do tempo e espaço para
este público, necessitando um olhar aguçado vislumbre a oferta de um ensino
com significado para a vida cotidiana.
Portanto, a cada instituição é incumbido o dever de promover as
condições

necessárias

para

o

desenvolvimento

de

suas

atividades,

considerando os mais distintos aspectos, sobretudo, os marcos temporais e
cadências no dia-a-dia escolar para gestores, professores e alunos como
também para funcionários e famílias. Salienta-se ainda que a cada inclusão, há
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a implicação de ressignificações e, de certo modo, (re) invenções dos métodos
cotidianos.
Diante dessa conjuntura, não cabe mais uma EJAI nos moldes da década
de 1940, onde as ofertas de cursos limitavam-se a períodos curtos de apenas
três meses para alfabetizar as pessoas, buscando dessa forma, ampliar
agilidades e competências, que se restringiam somente ao uso do código de
escrita e um limitado conhecimento do linguajar e aplicabilidade matemática,
sendo assim, perseverar em um modelo de aprendizagem ineficaz e de
predicado duvidoso significa conduzir o cidadão para um padrão de sociedade
já extinto.
Assim foi demarcada a ideia de tempo pedagógico e tempo escolar.
Refletindo sobre a relação da grande variante existente entre os dois tempos,
deve-se observar com que seriedade e importância esse eixo articulador precisa
ser abordado, conforme recomendação da proposta estadual de EJAI.

O equilíbrio entre o tempo escolar e o tempo pedagógico,
na perspectiva de um currículo com metodologia
integradora e emancipadora, é especialmente relevante na
EJA, caracteriza por atender os interesses e as
necessidades de pessoas que já têm um determinado
conhecimento socialmente construído, com tempos
próprios de aprendizagem e que participam do mundo do
trabalho e, por isso, requerem metodologias específicas
para alcançar seus objetivos. (DCEs, 2005, p 47).

Por conseguinte, a construção da identidade desses sujeitos concretizase na organização curricular, pois e neste momento que são delimitados os
tempos e os espaços de ensinar e aprender, em que a diversidade apresentada
por este grupo aponta para a construção de um currículo flexível, mas com a
garantia de qualidade pedagógica que assegure a articulação entre os saberes
vividos e os escolares.
As reflexões sobre a relação entre educação Regular - EJA no que diz
respeito ao conteúdo do ensino foram assinalando outros elementos a serem
aprofundados e remetendo a aspectos metodológicos, refletindo sobre a
Relação Regular - EJA, Saviani enfatiza que:
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Não estará por certo no conteúdo, mas no seu tratamento,
a diferença entre o regular e o supletivo. (...) A equivalência
é necessária, não porque o aluno poderá pretender
prosseguir os estudos (ou pelo menos não só por isso),
mas porque é preciso que se lhe permita – e já com muito
atraso! – o acesso aos conhecimentos básicos
necessários à sua participação social mais efetiva. Essa
equivalência, porém, não estará necessariamente (e na
maioria dos casos nem é possível mesmo que esteja) na
relação série/termo, mas na garantia do básico em relação
ao conjunto de conhecimentos que o ensino regular
transmite às crianças e adolescentes. Na organização do
conteúdo de cada componente curricular, alguns itens se
revelarão indispensáveis e exigirão um tratamento mais
detalhado, enquanto outros talvez possam ser tratados
com menos detalhes ou até mesmo dispensados. Se no
ensino regular é possível trabalhar o básico com alguns
acessórios, no supletivo quase sempre será necessário
abrir mão dos acessórios, e, não raro, extrair o básico do
básico, para que o essencial seja trabalhado... E bem
trabalhado (SAVIANI, 1985, p 58).

Logo, a definição do currículo se faz desde um conjunto de critérios e
concepções do que seja conhecimento escolar relevante, os quais pautam a
seleção dos
conteúdos, sua forma de organização e exposição, a dinâmica das aulas,
constituindo um ambiente propício a incorporação de conceito e valores que
permitam o exercício sistemático de analise da realidade e a problematização da
vida concreta.
Nesta conjuntura lógica, é extremamente necessário que a escola de fato
promova o aprimoramento de sua proposta pedagógica, para que aja de forma
exitosa o acesso a uma educação qualificada pautada nos princípios da mais
pura essência dos objetivos de ensino e aprendizagem, propiciando assim, uma
educação verdadeiramente inclusiva.
8.7.

O PAPEL DOS PROFESSORES DA EJAI
Diferentemente do que pensam muitos professores distantes da EJAI,

esse segmento está longe de ser um campo de trabalho ―tranquilo‖. Os
professores precisam lidar com a heterogeneidade das turmas, com a dificuldade
de alguns a escola e seus problemas de saúde, com as limitações materiais que
muitas vezes se impõem.
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Além disso, entre os jovens egressos da escola regular que frequentam a
EJAI, são comuns as relações de conflito com essa instituição onde muitos
experimentaram fracassos. Nesses casos, o desafio dos professores consiste
em restabelecer o vinculo com essa entidade, de modo que ela se ofereça a
esses alunos como espaço de convivência e de expressão, favorável à
aprendizagem.
A condição para o exercício de uma ação educativa dessa natureza
é, ao menos em parte, a consciência de que ela atende a um direito e de que
não pode cumpri-lo em um planejamento coerente com a responsabilidade social
e politica dos professores. (Eja Moderna: Educação de jovens e Adultos, 2013
p.236-237).
É perceptível a diversidade na EJAI, múltiplos olhares, múltiplos fazeres
e saberes, perfis diferenciados, e todas essas nuances requer uma proposta de
avaliação com intencionalidade, mediação, pautada nas concepções que
fundamentam uma aprendizagem mais efetiva e significativa. Para tal, é preciso
saber quais são os objetos de conhecimentos a serem ensinadas, quais
habilidades a serem desenvolvidas e conhecer estratégias variadas de
avaliação, a fim de que possam identificar os avanços e dificuldades dos alunos.
Na busca por estratégias de acesso, permanência e qualidade da EJAI a
avaliação formativa aponta caminhos para atender as particularidades e
necessidades de aprendizagem dos sujeitos, considerando que ela possui
caráter processual, diversificado e intencional, ou seja, a avaliação ocorre de
forma contínua, no decorrer de todo processo educativo, permitindo ao educador
diversificar as estratégias metodológicas e os instrumentos avaliativos, tendo em
vista a construção do conhecimento e não a quantidade de informações
acumuladas.
Na seção dos organizadores curriculares, apresentaremos a proposta
curricular construída coletivamente com alguns dos professores da EJAI do
município de Jeremoabo e que, portanto, reflete as características dessa
modalidade de ensino e de seu público. Com o intuito de explicitar as relações
entre

os

componentes

curriculares

e

promover

maior

sinergia

e

interdisciplinaridade no trabalho pedagógico com os estudantes da EJAI,
optamos pela apresentação do currículo por segmentos e estágios.
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9.

EDUCAÇÃO DO CAMPO
É importante fazer uma distinção dos termos educação ―rural‖ e do

―campo‖. A primeira, concepção está relacionada a um projeto educacional
voltado a reforçar as desigualdades sociais, caracterizada por um ensino
precário, atrasado com poucos recursos e uma visão de sujeito inferiorizado, ou
seja, ignora a própria realidade do sujeito.
A educação do campo vem romper com esse paradigma, tornando os
sujeitos do campo protagonistas desse processo educacional, pautado nas
particularidades dos indivíduos, na edificação e valorização de sua identidade.
Nesse contexto, torna-se fundamental o estudo de teóricos visando
compreender esta realidade, destacando-se Paulo Freire. No livro Pedagogia do
Oprimido, do referido autor, destaca-se a necessidade de emancipação dos
sujeitos e a ênfase na busca por uma consciência crítica. Isso é fundamental
para a mudança de realidades opressoras, de exploração do trabalho, da
perpetuação de desigualdades sociais e educacionais, do desafio de conviver
com o aumento da produtividade das máquinas e, ao mesmo tempo, a exclusão
de modos de trabalho artesanais de várias gerações, gerando exclusões sociais
e aumento do desemprego.
A escola situada no campo enfrenta desafios advindos das
especificidades decorrentes da educação no campo, sendo primordial a
promoção de ações para à sua adequação, ou seja, voltadas às peculiaridades
da vida rural e de cada região. Tais adaptações englobam questões voltadas
aos conteúdos curriculares, bem como as metodologias empregadas, levando
em conta as necessidades dos alunos da zona rural, a organização da escola,
além do trabalho realizado.
O campo vem passando por um processo de transformação social,
cultural e econômica que afetam a vida da população e a sua visão de mundo.
Assim, a infância no campo, a juventude no campo, trazem marcas do trabalho
e esse contexto deve ser considerado em sala de aula, enfocando o trabalho
como princípio educativo.
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A Educação do Campo pensa no campo e sua gente, seu modo de
vida, de organização do trabalho e do espaço geográfico, de sua organização
política e de suas identidades culturais, suas festas e seus conflitos.
Predominantemente, a Educação Rural pensa o campo apenas como espaço de
produção, as pessoas são vistas como ―recursos‖ humanos (GOMES NETO, et
alli, 1994).

9.1. MARCOS HISTÓRICOS E NORMATIVOS
A educação no campo tem como proposta reconhecer um modo de
educação voltado a um grupo específico, levando em conta a realidade da zona
rural, seus costumes, modos de vida e de trabalho. Assim, a relação entre
opressores e oprimidos se vê em relação aos que têm acesso aos bens culturais,
sociais, de consumo e a classe dominada (oprimida). Daí a importância de
promover a libertação, conscientização crítica da população, que reconhecendo
seus direitos, conseguirá se posicionar frente aos opressores, dentro do contexto
da realidade vivida.
Não obstante, é fundamental ressaltar o percurso histórico marcado pelas
lutas por justiça social para a população rural. Partindo desse princípio,
analisamos a educação do campo, a qual foi incorporada ao quadro das políticas
públicas a partir das intensas investidas dos movimentos sociais.
Diante da análise da LDB 9.394/96, observam-se alguns avanços em
relação à educação do campo, conforme explícito no artigo 26, ao propor que os
currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum,
a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por
uma base diversificada exigida pelas características regionais e locais da
sociedade, da cultura, da economia e da clientela (BRASIL, 1996).
Nessa direção, o artigo 28 vem complementar e elencar os níveis de
diferenciação que deve se submeter a uma proposta de educação do campo
quando destaca:
[...] os sistemas de ensino promoverão as adaptações
necessárias a sua adequação às peculiaridades da vida rural e de
cada região, especificamente: I - conteúdos curriculares e
metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos
alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às
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condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na
zona rural. (BRASIL, 1996)

A nível nacional houve as seguintes aprovações: a Resolução
CNE/CEB nº 1/2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo, um conjunto de princípios e procedimentos para
ser observado nos projetos das instituições que integram os diversos sistemas
de ensino; o Parecer CNE/CEB n° 1/2006, que recomenda a adoção da
Pedagogia da Alternância em escolas do campo; a Resolução nº 2/2008, que
estabelece

diretrizes

complementares,

normas

e

princípios

para

o

desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do
Campo.
Já o Decreto n°7.352/2010, que dispõe sobre a Política da Educação do
Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA);
A esse respeito, o documento proveniente da Conferência Nacional de Educação
(CONAE 2010), defende que questões ligadas à justiça social, ao trabalho e à
diversidade estejam presentes nas diversas instituições educativas e em todos
os níveis e modalidades de educação.
A Lei Federal nº 12.695/2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou
financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas e a Lei Federal nº
2.960/2014, que altera a LDBEN para constar a exigência de manifestação de
órgão normativo do sistema de ensino (Conselho Estadual), para o fechamento
de escolas do campo, indígenas e quilombolas, considerando para tanto o
posicionamento apresentado pela Secretaria Estadual de Educação, a análise
do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar,
além da Resolução do CEE nº 103/2015, que dispõe sobre a oferta da Educação
do Campo no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
Em nosso estado houve a implementação da Lei n° 11.352/2008, que
institui o Programa Estadual de Apoio Técnico-Financeiro às Escolas Família
Agrícola (EFAs) e Casas Familiares Rurais (CFRs) do Estado da Bahia,
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.110/2012, bem como pela Lei n°
13.907/2018, que assegura aos egressos das Escolas Família Agrícola (EFAs)
e Casas Familiares Rurais (CFRs) tratamento equivalente aos egressos da
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Educação

Estadual.

Esses

e

outros

aparatos

jurídicos

reforçam

o

reconhecimento de que os povos do campo são sujeitos de direito.
A priori, a Resolução CEE n° 103/2015, a oferta da Educação do
Campo, no Sistema Estadual de Ensino da Bahia, no nível da Educação Básica,
destina-se à formação integral das populações do campo, em escolas do campo,
entendidas como unidades de ensino situadas na área rural ou aquelas
localizadas em áreas urbanas, desde que atendam, prioritariamente, às
populações do campo (Art 1º – CEE n°103/2015). Segundo o documento
supracitado, os princípios da Educação do Campo são:
[...] compreensão do trabalho como princípio educativo e da
cultura como matriz do conhecimento; respeito à diversidade da
população do campo em todos os seus aspectos; garantia da
definição de projetos educativos com pedagogias condizentes às
condições e aos anseios das populações do campo;
reconhecimento das unidades escolares como espaços públicos
de ensino e aprendizagem, produção de conhecimento e
articulação de experiências de vida dos estudantes;
desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da
educação para o atendimento às especificidades, considerandose as condições concretas da produção e reprodução social da
vida no campo; valorização da identidade da escola, por meio de
projetos político-pedagógicos com organização curricular e
metodológicas adequadas às necessidades dos estudantes e
comunidades do campo; flexibilização na organização escolar,
visando à adequação do tempo pedagógico, à definição do
calendário, aos processos de organização de turmas, sem
prejuízos das normas de proteção da infância contra o trabalho
infantil; e controle social da qualidade da educação escolar,
mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos
sociais relacionados às questões do campo na gestão da escola
(Resolução CEE nº 103/2015).

Em nosso município, a educação do campo se apresenta como
demanda, por conta da maior concentração de pessoas que residem na zona
rural e em decorrência da necessidade de garantir uma educação voltada para
o

atendimento

das

especificidades

do

campo,

bem

como

para

o

desenvolvimento sustentável de seus moradores, garantindo assim a equidade
de direitos. É oportuno frisar, que:
Numa concepção de alternância formativa, não é suficiente a
aproximação ou a ligação de dois lugares com suas lógicas
diferentes e contraditórias, ou seja, a escola e o trabalho. É
necessária uma sinergia, uma integração, uma interpenetração
rompendo com a dicotomia teoria e prática, abstrato e concreto,
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saberes formalizados e habilidades (saber – fazer), formação e
produção, trabalho intelectual e trabalho físico (manual).‖
(Queiroz, 2004)

A educação do campo é uma política pública que nos últimos anos
vem se concretizando em nosso município, porém alguns fatores precisam ser
revistos e cumpridos para assegurar a qualidade educacional, entre as
prioridades estão às metas 02 e 07 do Plano Municipal de Educação (20152025), que visa as seguintes estratégias:
●

2. 4 Aplicar tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira

articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a
escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da
educação especial, das escolas do campo e das comunidades
quilombolas auto reconhecidas ;
●

2.5 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização

do trabalho pedagógico incluindo adequação do calendário escolar de
acordo com a realidade local e com as condições climáticas da região;
●

2.10 Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos

anos iniciais, para as populações do campo e quilombolas, nas próprias
comunidades;
●

2.15 Extinguir as turmas multisseriadas nas séries iniciais do

Ensino Fundamental.
●

7. 11 Estabelecer diretrizes pedagógicas para a educação básica

com definição curricular comum, com objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos para cada ano do Ensino Fundamental,
respeitando a diversidade local e as necessidades das comunidades do
campo;
●

7.16 Consolidar a educação escolar no campo e comunidades

quilombolas auto reconhecidas , respeitando a articulação entre os
ambientes escolares e comunitários garantindo: o desenvolvimento
sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da
comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de
gestão das instituições, considerada as práticas socioculturais e as
formas particulares de organização do tempo; a reestruturação e a
aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial
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e continuada de profissionais da educação; e a ampliação do atendimento
em educação especial;
●

7.17 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas

para educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades
quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas
socioculturais,

produzindo

e

disponibilizando

materiais

didáticos

específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com necessidades
especiais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação;
A esse respeito, ainda faz-se necessário muitas lutas, pois somos
conhecedores da distância ainda existente entre o que rezam os documentos
legais e sua aplicabilidade, portanto, acreditamos que a partir do Referencial
Curricular

Jeremoabense,

conseguiremos

avanços

significativos

na

reestruturação do ensino nas escolas do campo.

9.2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
A Educação do Campo vista não apenas como modalidade de ensino,
mas também como uma política pública que garanta à população camponesa os
mesmos direitos educacionais garantidos à população urbana, pois se percebe
que no decorrer da história essa modalidade educacional sempre foi deixada em
segundo plano, não houve um investimento significativo pelos representantes
governamentais para que tivesse uma educação do campo condizente com a
cultura e identidade desses sujeitos.
Bem como, não houve legislações específicas que garantem o direito à
educação com qualidade à população camponesa. Isso significa dizer que
esteve presente em nosso sistema educacional uma educação às práticas
educacionais são inseridas nas escolas do campo de forma adaptável, ou seja,
as mesmas ações desenvolvidas nas escolas da sede são introduzidas sem
levar em consideração as especificidades e particularidades dos educandos do
campo.
Por isso a importância do Referencial Curricular de Jeremoabo, para que
assim consigamos fazer valer as leis que regulamentam a educação do campo,
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pois só assim serão propiciadas práticas educacionais condizentes com a
realidade, a cultura e a identidade do povo do campo, possibilitando um resgate
cultural das comunidades.
Educador do campo assume a função de fomentar o interesse e a
participação desses sujeitos em relação ao processo de construção, valorização
de conhecimentos, ou seja, valorizar as necessidades dos mesmos é uma forma
de propiciar que eles se engajem cada vez mais a buscarem aprender coisas
novas e aplicarem os conceitos, conversados durante as aulas relacionadas à
educação, inclusive aumentar o leque de aprendizagens ajuda a reduzir as
desigualdades entre os alunos e pais.
Compreendemos que a escola pública está em movimento no campo para
constituir-se como escola do campo, embora a mera mudança da nomenclatura
da ‗escola rural‘ para ‗escola do campo‘, não garanta essa identidade e nem o
vínculo à materialidade de origem da Educação do Campo.
A concepção de um currículo em uma perspectiva crítica e que favoreça
a emancipação do sujeito deve voltar-se assim para "resgatar, sistematizar e
ampliar saberes e práticas, formando sujeitos para inserção nos diferentes níveis
sociais" (VIANA FILHO et al, 2006, p. 36). Isto é, o currículo deve dar legitimidade
à cultura dos sujeitos que frequentam a escola e por meio da dialogia permitir
que esses sujeitos compreendam as limitações do seu modo de pensar, mas
sobretudo as possibilidades de transformação do meio no qual está inserido.
Dessa forma, "[...] entende-se que a educação tem a função de ajudar a
despertar em cada pessoa a consciência de sua própria dignidade e de sua
capacidade de exercer a cidadania" (PEREIRA, 2006, P. 95).
Destaca-se que a educação do campo precisa relacionar os conteúdos
próprios das áreas de conhecimento com as culturas e as experiências de vida
e de trabalho das comunidades, onde vivem os sujeitos do campo. Pertencer ao
campo remete ao universo de trabalho, de devoção religiosa e de
festa/confraternização das famílias, daí a necessidade de a educação do campo
estar articulada a essas referências, bem como, às questões do cotidiano,
valorizando-se a história oral. Assim, a escola torna-se parte integrante da
comunidade.
Nessa direção, urge que as escolas do campo sigam o que determina a
LDB, a Resolução nº 4/07/2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais
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Gerais para a Educação Básica, no tocante a promoção de ―adaptações
necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região,
especialmente no tocante a: conteúdos curriculares e metodologias apropriadas
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural‖ e incluam nos
Projetos Político Pedagógicos um currículo que promova um processo de
construção do conhecimento que dialogue, problematize a realidade sócio
histórica do educando, de modo a incorporar nas aulas, nas atividades didáticas
formas de resgatar a cultura, os valores, a história, a memória e os saberes dos
camponeses que os alunos expressam na sala de aula, resultado da sua vivência
como filhos de agricultores que habitam e trabalham no campo.
Na perspectiva, da Educação do Campo, o currículo se orienta com base
em algumas dimensões:
a) Conteúdos curriculares devem estar vinculados com a realidade dos
povos do campo, da agricultura camponesa, como ponto de partida e base do
currículo. Os conhecimentos devem servir de instrumento para compreensão e
resolução dos problemas que afetam as pessoas e a comunidade.
b) Currículo Centrado na Prática consiste no processo de ensino
aprendizagem deve se dar através de um conjunto de práticas que são
desenvolvidas de forma planejada pelo coletivo da escola, desenvolvendo
experiências dentro e fora da escola. Através aulas de campo, pesquisa na
comunidade, experiências de trabalho prático com utilidade real: arrumação da
escola, horta, horta de plantas medicinais.
Proporcionando aos alunos oportunidade de aprender a se na
comunidade, experiências de trabalho prático com utilidade real: arrumação da
escola, horta, horta de plantas medicinais. Proporcionando aos alunos
oportunidade de aprender a se organizar, trabalhar em grupo, dividindo tarefas,
tomando decisões, resolvendo problemas que a prática apresenta (Dossiê MST,
p. 32).
c) Currículo contextualizado reflete sobre a concepção de currículo que
possibilita a construção de práticas pedagógicas voltadas para a formação de
sujeitos críticos e autônomos, pois prioriza o diálogo com os vários elementos da
cultura popular que fazem parte do cotidiano e do imaginário das crianças. Essas
ideias partem do princípio de que todo conhecimento origina-se das vivências
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significativas e dos conhecimentos acumulados pelos alunos desde seus
primeiros anos de vida. (LIMA, 2007, p. 6-7)
d) Currículo orientado por Temas Intercurriculares são assuntos,
questões ou problemas tirados da realidade das crianças e de sua comunidade.
Eles permitem direcionar toda a aprendizagem para a construção de um
conhecimento concreto e com sentido real para as crianças e a comunidade. Os
temas devem ser tratados articulando os saberes populares com os
conhecimentos científicos, de forma a possibilitar uma leitura crítica da realidade,
possibilitado pelo diálogo como princípio pedagógico fundamental.
Desse modo o processo de ensino-aprendizagem acontece num
contexto de significados, proporcionando assim, que os educandos associam o
seu cotidiano às discussões feitas em sala de aula. Assim, temas como
agricultura familiar, história da luta pela terra, trabalho no campo, cultura popular,
estudo dos principais cultivos dos camponeses serão integrados nos
organizadores curriculares dessa modalidade de ensino. Para tanto, os
camponeses podem contribuir com seus saberes quando a escola estiver
estudando temas que fazem parte da sua realidade, da sua cultura,
possibilitando uma troca de conhecimentos populares e científicos.

9.3. PRINCÍPIOS DA MODALIDADE
O princípio da educação volta-se para a qualidade de ensino que é um
direito dos povos do campo, transporte escolar, educação do campo como
formação

humana

para

o

desenvolvimento

sustentável,

respeito

às

características do campo. Para isso a escola do campo deve ter como raízes: a
democracia do acesso à terra, a construção de atitudes e valores para novas
relações de gênero, o fortalecimento da agricultura familiar através da produção
de alimentos, modelos tecnológicos e assessoramento técnico, democratização
do espaço público , o poder local, e os saberes técnicos, humanos e
ambientais.
Com

estes

elementos

em

prática,

é

possível

impulsionar

o

desenvolvimento rural sustentável, através de uma educação compatível com o
desenvolvimento tecnológico que está enraizada em toda sociedade e no

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
122 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO DO CAMPO

campo não é diferente, pois o camponês contribui como a mudança dentro de
suas possibilidades.
A educação no campo se faz necessária, pela questão da valorização das
suas raízes, considerar a diversidade contida nos espaços rurais, contemplando
no currículo escolar as características de cada local, bem como os saberes ali
presentes. Quando é trabalhado o conteúdo significativo os estudantes
aprendem mais e melhor. Quem ensina no campo sente a diferença. A Educação
deve ser o instrumento para valorizar as formas de ser, fazer e viver, no ambiente
em que o estudante se relaciona.
Desde sua origem, este movimento associa a luta pela reforma agrária
com outras dimensões entre elas a educação, exigindo políticas públicas e ações
efetivas, para a correção da histórica desigualdade de escolaridade no campo,
e a atual dificuldade do seu acesso à educação básica, à situação das escolas
do campo e de formação de seus profissionais, baseada em princípios e
fundamentos, tem o papel de estimular o estudante do campo a se sentir
pertencente a esse espaço.
Nessa luta, não podemos esquecer as conquistas materializadas com as
Diretrizes Curriculares da Educação do Campo, Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo (Resol. CNE/CEB nº 1/2002) e o Decreto
7357/2010, que dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa
Nacional de Educação na Reforma Agrária-PRONERA.
Estes documentos afirmam os princípios da educação do campo, tais
como:
I-

Respeito à diversidade do campo em seus aspectos diversos;

II-

Incentivo

à

formulação

de

projetos

político-pedagógicos

específicos para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das
unidades escolares;
III-

Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da

educação;
IV-

Valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos

pedagógicos
V-

Controle social da qualidade da educação escolar.

Ressalta-se a questão de se discutir a prática da educação escolar, a
partir

de

um

recorte

dos

condicionantes

históricos

da

educação
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popular/educação libertadora/educação do campo, possibilitando-nos avaliar as
relações pedagógicas que são construídas e permeadas por uma tradição
educacional, no sentido de questionar e analisar uma série de prioridades e
hipóteses que foram herdadas e deveriam estar no centro do nosso esforço para
entender a escolarização na teoria e operacionalizá-la na prática.
Assim, como nos diz SAPELLI, GRATTI & NAPOLI, ―Faz-se necessário
que o educador do campo comprometa-se com o contexto no qual a escola está
inserida, envolva-se com ela e construa o seu sentimento de pertença‖ (p.165)
Visto que é de extrema importância à valorização do cotidiano do
educando, sua realidade, respeitando seu conhecimento de mundo, pois ainda
mantêm-se as escolas do campo tal qual modelo das escolas da cidade. Campo
é espaço de vida e resistência dos camponeses que lutam para terem acesso e
permanecerem na terra com qualidade de vida, lugar de produção humana,
espaço de produção material e simbólica das condições de existência, de
construção de identidades.
Neste sentido, pretende-se construir uma educação que problematize o
currículo como processo de construção de um conhecimento vivência dos bre a
vive sujeitos e das práticas educativas das organizações e movimentos sociais
populares. Vivenciar uma educação do campo que tenha a perspectiva da
contextualização e da organização social, uma educação popular, e tenha um
currículo contextualizado com vistas a uma vida digna e feliz no campo
semiárido.

9.4. A ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO E SUA RELAÇÃO COM O TEMPO
DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO DO CAMPO
O currículo, na educação do campo, supõe a superação com as
concepções tradicionais do ensino superando a prática de transmissão para a
de construção e socialização de conhecimentos que não se limita aos saberes
produzidos pela ciência, transmitidos de forma alheia e alienante em relação à
vida e aos interesses dos sujeitos da educação. Essa noção de currículo se
ampliaria para abarcar não só os conhecimentos científicos ou sistematizados,
mas todos os saberes apreendidos pela experiência de vida dos indivíduos. Sob
esta ótica o currículo não se circunscreve apenas ao espaço escolar, mas
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compreende os saberes e conhecimentos aprendidos, socializados na vida
cotidiana dos indivíduos.
No que se refere à educação do campo, o professor enfrenta desafios
para conseguir se adequar as especificidades de cada aluno e o contexto o qual
o mesmo se encontra. O aluno do campo não estuda em época de plantio e nem
de colheita, então o corpo escolar já introduz uma pedagogia da alternância, ora
estuda na escola, ora estuda em casa focando em assuntos que estejam ligados
ao seu meio cultural. Outro aspecto relevante é a questão do ritmo de
aprendizagem dos alunos, onde muitos são vistos com dificuldades no processo
de aprender.
Contudo, as práticas pedagógicas tendem a ser repensadas em
consonância com o tempo, o qual é imposto para a aplicabilidade dos conteúdos,
pois, cada aluno aprende no seu ritmo, dando mais importância ao ensinoaprendizagem ao invés do tempo mecânico do relógio.
Enfim, além do tempo (relógio /calendário), as atividades pedagógicas
no campo devem ser preparadas, priorizando o ritmo de aprendizagem do aluno,
considerando não apenas o tempo no sentido administrativo, mas também, a
organização das atividades, tomando como referência mais o tempo de
percepção, os quais são diferentes entre os educandos do que o tempo
mecânico. É preciso que haja uma alteração no currículo da Educação do campo
para que, assim, se alcancem mais resultados positivos.
9.5. OS DESAFIOS DO ENSINO MULTISSERIADO
O ensino nas classes multisseriadas padece por apresentar velhos e
graves problemas nas escolas rurais, que continuam sendo uma das áreas mais
preocupantes da educação em nosso município. Para que a educação do campo
possa um dia equiparar-se a da zona urbana, faz-se necessário que haja uma
mudança radical na forma em que esta é trabalhada pelas autoridades
educacionais que governa o nosso município, pois essas escolas sempre foram
vista como o ―patinho feio‖ da educação. Para mudar esse cenário, faz-se
necessário formações continuadas para os profissionais que estão atuando
nessa modalidade de ensino, bem como práticas pedagógicas apropriadas a
realidade de nossos alunos.
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Todas essas mazelas que afetam essas escolas, onde professores muitas
vezes tem que lecionar em uma sala superlotada e com alunos do pré ao quinto
ano, ao mesmo tempo e faixa etária bem diversificada, sendo que na sua grande
maioria as turmas possuem crianças especiais, onde o professor não tem em
sala um auxiliar de ensino e precisa se desdobrar para atender a todos.
A construção do Currículo municipal de forma democrática e coletiva traz
um novo olhar direcionado às especificidades das escolas do campo, que
privilegia a realidade do aluno, valorizando os seus conhecimentos prévios e sua
identidade, visando iniciativas para adequar os conteúdos a realidade das
crianças, pois essas práticas esbarram muitas vezes na ausência de livros
didáticas, que privilegie os acontecimentos locais, os atuais abordam
sistematicamente o modo de viver das regiões sul e sudeste do país, destacando
como padrão de conduta a serem seguido. Isto não quer dizer que os
acontecimentos globais sejam menos importantes que os locais. Com tudo fazse necessário formar cidadãos com propósitos de transformar criticamente o
meio em que vivem.
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10.

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
A vida humana é constituída de necessidades sem as quais um homem

não pode viver, uma delas é a educação. Pensando nisso, a modalidade
Educação Quilombola, assim como as demais modalidades, se apresenta como
uma possibilidade e adequação, ou seja, de ajuste e correção necessária para
um público cujo histórico processo de exclusão gerou para essa população um
déficit de acesso, de oportunidades e permanência à educação.
Essa modalidade surge a partir da luta do movimento Negro, do
movimento Quilombola e das comunidades por um sistema educacional
condizente com seus anseios e lutas: pelo combate ao racismo, pela terra, pela
territorialidade, pelo território ancestral, pela valorização da identidade e
pertencimento no campo e na cidade, demarcando a temática dessa modalidade
e dos quilombos, de forma geral, no cenário político, econômico, ambiental e
social. As lutas e reivindicações realizadas pelos diversos sujeitos permitiram um
salto qualitativo no que diz respeito aos instrumentos legais que demarcam o
percurso histórico do tema no cenário nacional.
Considerando a Educação Quilombola e as especificidades de suas
práticas pedagógicas, hão que ser observadas, no contexto dessas escolas,
ações que respeitem as perspectivas religiosas, culturais, econômicas e sociais
da população remanescente, voltando atenção especial para os saberes locais
e, sobretudo, relacionados à memória oral. O Artigo 26 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos cumpriu o propósito de Educação como:
§1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnicoprofissional será acessível a todos, bem como a instrução
superior, esta baseada no mérito.
§2. A instrução será orientada no sentido do pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento
do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
127 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em
prol da manutenção da paz.

Deste modo, a Educação Quilombola, na perspectiva escolar, passa, a
partir dessas premissas, a conceber o foco de discussão no qual se dá a
circulação entre identidade, cultura e diferença. Partindo da diversidade, uma
educação pautada na formação de uma cultura que valorize e respeite toda a
construção histórica de um povo, respeitando as relações étnico-raciais, o ensino
da História Africana e Afro-brasileira, que são relevantes para a formação de
cidadãos críticos e conhecedores de seus direitos civis, políticos e sociais.
O Currículo como afirma Arroyo (2011), trata-se de um grande desafio
para o ―pensamento educacional‖, visto que se preocupa em ―entender os
processos educativos na diversidade de dimensões que os constituem como
processos sociais, políticos e culturais; formadores do ser humano e da própria
sociedade‖ e assim, se torna o norteador dos processos educativos dentro das
necessidades particulares de cada grupo social.

10.1. MARCOS LEGAIS

Frente à dimensão territorial do nosso município e da presença
significativa de comunidades quilombolas e entendendo que, sem dúvidas, a
Escola é espaço privilegiado de inclusão, reconhecimento e combate às relações
excludentes e discriminatórias, que permite ao estudante a apropriação de
saberes e desconstrução das hierarquias entre as culturas, como fica exposto
nos parâmetros legais que preconizam a Educação Escolar Quilombola.
Entendendo o que é comunidade Quilombola e sua necessidade de
inclusão nas políticas públicas, faz-se necessário refletir sobre a importância de
conhecer todo o arcabouço legal e, principalmente, buscar a sua execução e
garantia o acesso para os sujeitos inclusos nessas especificidades. Seguindo
essa premissa temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo
documento para o Brasil é signatário, assumindo o compromisso internacional
pela educação como está exposto abaixo:
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Art. 26 - Estabelece que a instrução será orientada no sentido
do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do
fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e
grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das
Nações Unidas em prol da manutenção da paz (UNESCO, 1948)

Seguindo o mesmo pensamento de definição apresentado acima e
complementando este conceito temos a Constituição Federal de 1988.
Art. 68 – Determina aos Remanescentes das Comunidades dos
Quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida à
propriedade definitiva, devendo o Estado, emitir-lhes os
respectivos títulos. Garantindo também os direitos culturais,
definindo como responsabilidade do Estado a proteção das
manifestações das culturas populares, indígenas e afro
descendente.
Art. 205- Determina a educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Sendo assim, as políticas públicas voltadas a esses povos tradicionais
devem considerar a inter-relação que possuem com as dimensões históricas,
políticas, econômicas, sociais, culturais e educacionais, remetendo ao período
inicial da instalação dos quilombos no Brasil. A educação quilombola requer
pedagogia própria, cujos fundamentos se encontram em leis: LDB 9.394/96, Art.
26-§4º, Lei nº 10.639/2003, Lei nº11. 645/2008, Lei Federal nº 12.288/2010.
Como também, no Parecer CNE/CP nº 03/2004 e na Resolução CNE/CP
nº 01/2004, que instituem a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana nos currículos das escolas públicas e privadas da
Educação Básica. Posteriormente, foi assegurada nas Diretrizes Curriculares
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Gerais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB. nº 04/2010, de
13/07/2010, DOU de 14/07/2010), e regulamentada pelo Parecer CNE/CEB nº
16/12 (de 05/06/2012 e DOU de 20/11/2012), e pela Resolução CNE/CEB nº
08/2012 (de 20/11/2012 e DOU de 21/11/2012), bem como pelas demais
orientações e resoluções do CNE voltadas para a educação nacional.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, essa modalidade de ensino
deve ser desenvolvida de forma contextualizada e transversal, considerando a
Educação para as Relações Étnico-Raciais, conforme as leis supracitadas.
Cumpre considerar a importância do seu desenvolvimento por meio de temas
intercurriculares locais que valorizem os meios de produção, de cultura e de
história da comunidade quilombola.
Assim, observa-se que a BNCC tem como essência do seu
desenvolvimento que as aprendizagens resultantes do processo educativo
concretizado nos diferentes componentes curriculares, nas diversas etapas e
modalidades do ensino no país, efetivem-se de forma cada vez mais consonante
com um projeto educativo que busque, com perseverança, a formação humana
integral do cidadão brasileiro.
O Estado da Bahia publicou em 2013 o documento que estabelece as
Diretrizes Curriculares para Educação Escolar Quilombola no Sistema de Ensino
da Bahia, que traz, com devida profundidade, como os sistemas de ensino, por
meio de ações colaborativas, devem implantar, monitorar e garantir a
implementação da Educação Escolar Quilombola. O Currículo Bahia se vale
dessas orientações para sua efetiva implementação no contexto escolar
quilombola, enfatizando o atendimento educacional diferenciado das populações
quilombolas rurais e urbanas e deve ser garantido pelo poder público e
organizado em articulação com as comunidades quilombolas e os movimentos
sociais.
Nesse contexto, busca-se compreender e melhorar as práticas
pedagógicas a fim de garantir uma reflexão como parte da história do passado
de um povo. Esta é uma luta por direitos ceifados no começo da história do país
e que por muito tempo exige uma educação diferenciada, principalmente para
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as escolas que atendem as comunidades quilombolas ou alunos oriundos
dessas comunidades.
No PME, Lei Municipal n° 495 (publicada no Diário Oficial em 19 de junho
de 2015), é possível perceber que as metas estabelecidas até 2025 convergem
para o atendimento de uma educação de qualidade, objetivos que devem ser
valorados para que as demandas educacionais contemporâneas sejam
atendidas. Dentre as diretrizes destacam-se:
[...] III – superação das desigualdades educacionais, com
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de
todas as formas de discriminação; IV – melhoria da
qualidade da educação; V – formação para o trabalho e
para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos
em que se fundamenta a sociedade; [...] X- promoção dos
princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade
e a sustentabilidade socioambiental. (JEREMOABO, 2015,
p. 79).

Nesse sentido, a Educação Escolar Quilombola se constitui numa ação
afirmativa visando quebrar o amuleto das injustiças históricas, de intervir e
dissolver as marcas colonizadoras imbricadas nos saberes escolares, e,
sobretudo, vislumbrar a possibilidade de imprimir uma carga de reparação
cultural e material à população negra que arrasta uma situação de desvantagem
social histórica. Nessa perspectiva a Educação Escolar Quilombola se constitui
numa política de ação afirmativa, no sentido atribuído por Santos (1999, p. 147157), de:
Eliminar desigualdades historicamente acumuladas,
garantindo a igualdade de oportunidade e tratamento, bem
como de compensar perdas provocadas pela discriminação
e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos,
[...] e outros. Portanto, as ações afirmativas visam
combater os efeitos acumulados em virtude das
discriminações ocorridas no passado.
Assim, a política de Educação Escolar Quilombola não está dissociada
desses embates, portanto, as relações de causa e efeito entre os dispositivos
legais e a realidade educacional são atravessadas por conflitos e contradições,
e é a partir deles que poderá ou não ocorrer à implementação efetiva da política
educacional do município de Jeremoabo.
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Embora várias investigações tenham detectado os fatores que
estruturam as desigualdades raciais, os velhos argumentos que
procuram nos convencer da não necessidade ou da ineficácia de
políticas públicas para grupos específicos retornam com novas
roupagens. Assim, aparentemente, o problema é que, no Brasil,
não se assume que as desigualdades sociais têm um
fundamento racial, que influi de maneira decisiva nas variações
encontradas nos indicadores relativos à renda, à educação e à
saúde da população brasileira (SILVÉRIO, 2002, p. 98)

No que tange às questões curriculares e princípios de direitos o
documento enuncia que pensar o currículo da Educação Escolar Quilombola de
Jeremoabo não significa permanecer amarrado apenas ao passado histórico ou
fixo no contemporâneo. Significa, sim, buscar conexões entre os tempos
históricos, as dimensões socioculturais e a inserção no mundo do trabalho.
Desta forma, o Município está contribuindo significativamente para a
formação de cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e deveres com maior
probabilidade social e política de assumir novas posturas frente à questão
racista, capazes de intervir na realidade visualizando com dignidade o povo
negro e toda a sociedade brasileira.

10.2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
A Educação Escolar Quilombola é uma modalidade de ensino recente no
âmbito da Educação Básica. A partir da Resolução nº 8 de 20 de novembro de
2012, que instituiu as Diretrizes Nacionais, definindo-a como modalidade, bem
como assegurando suas especificidades.
Portanto, trata-se de uma política em construção, cujo movimento é de
afirmação e valorização dos saberes históricos e culturais, secularmente,
ausentes do currículo escolar. Sendo assim, trata-se de uma educação
diferenciada em que se precisa trabalhar a realidade, as discussões sobre
identidade e cultura, e a memória coletiva a partir da história de luta e resistência
desses povos, bem como dos seus valores, referenciais e marcos civilizatório.
Dessa forma, o currículo deve ―garantir os valores das comunidades,
como a cultura, as tradições, o mundo do trabalho, a terra, a territorialidade, a
oralidade, a estética, o respeito ao ambiente e à memória‖ (DCRB, 2020 p. 62).
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Assim, é preciso considerar que a educação quilombola requer pedagogia
própria, visto que a educação é um dos instrumentos responsáveis por transmitir
os legados das lutas das gerações anteriores aos mais jovens e pôr em pauta a
necessidade de preservação de línguas, remanescentes, marcos civilizatórios,
práticas culturais, repertórios orais, festejos, tradições e demais elementos que
fazem parte do patrimônio cultural dos povos indígenas e quilombolas de todo
país.
Não cabe mais à escola permanecer atuando perante os seus alunos,
como se todos fossem iguais, reproduzindo um ideal abstrato dos sujeitos, ao
mesmo tempo transmitindo uma neutralidade em seus conteúdos curriculares,
isto significa dizer que o professor, sendo o par mais desenvolvido, deve dar
sentido aos conteúdos de ensino.
É oportuno frisar os ensinamentos de Miguel Arroyo com quem
aprendemos que precisamos transgredir, buscar outros caminhos para a
construção de novas propostas, permitindo que professores, alunos, pais de
alunos e demais membros da comunidade escolar possam opinar e serem
ouvidos sobre o que ensinar e aprender. Segundo Arroyo (2011, p. 17):
Em estruturas fechadas, nem todo conhecimento
tem lugar, nem todos os sujeitos e suas
experiências e leituras de mundo têm vez em
territórios tão cercados. Há grades que têm por
função proteger o que guardam e há grades que
têm por função não permitir a entrada em recintos
fechados. As grades curriculares têm cumprido
essa dupla função: proteger os conhecimentos
definidos como comuns, únicos, legítimos e não
permitir a entrada de outros conhecimentos
considerados ilegítimos, do senso comum.

Portanto, entende-se que uma proposta de educação quilombola
necessita fazer parte da construção de um currículo escolar aberto, flexível e de
caráter interdisciplinar, elaborado de modo a articular o conhecimento escolar
sistematizado e os conhecimentos construídos pelas comunidades. Isso significa
que o próprio projeto político-pedagógico da instituição escolar ou das
organizações educacionais devem considerar as especificidades históricas,
culturais, sociais, políticas, econômicas e identitárias dessas localidades.
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Implicando assim em numa gestão democrática da escola que envolve a
participação de todos, pelo respeito à diversidade sociocultural, pela garantia do
direito à cidadania, pelo desenvolvimento de políticas públicas que reconheçam,
reparem e garantam o direito das comunidades quilombolas e indígenas à saúde,
à moradia, ao trabalho e, sobretudo à educação. Como defende Freire (1974, p.
42):
É preciso que a educação esteja em seu conteúdo,
em seus programas e em seus métodos, adaptada
ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar
a ser sujeito, constituir-se como pessoa,
transformar o mundo e estabelecer junto com
outros homens relação de reciprocidade, fazer a
cultura e a história.

Sabendo que a Educação Escolar Quilombola possui pedagogia própria
considera-se a Pedagogia do Oprimido, na qual os direitos culturais, daquelas
pessoas que fazem parte das camadas populares que, diga-se de passagem, é
onde se encontra a população mais carente, precisam ter o direito e acesso ao
conhecimento.
Paulo Freire trouxe em seu contexto uma contribuição para as
modalidades indígena e quilombola, embalando as três pedagogias: libertária,
libertária e social, onde todos fazem referência às questões relacionadas à uma
educação que prioriza a coletividade, o respeito com os conhecimentos e traz
consigo a valorização do ambiente que o mesmo se encontra inserido. Uma
educação que conscientiza, na medida em que além de conhecer a realidade,
busca transformá-la, tanto o educador, quanto o educando, aprofundando os
seus conhecimentos.

Para expressar ainda mais os princípios pedagógicos necessários para
Educação Escolar Quilombola o DCRM destaca o idealizador da Pedagogia
Histórico-Crítica, Demerval Saviani, defensor da ideia que a escola deve
possibilitar

o

acesso

aos

conhecimentos

previamente

produzidos

e

sistematizados, trazendo contribuições significativas para o processo de
transformação social, valorizando a ciência e a vivência entrelaçadas, de modo
que ambas tenham as suas respectivas relevâncias neste processo, onde haja
igualdade de oportunidade para todos. Conforme Saviani (1989), se tratando de
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direitos humanos a educação assume papel considerável, pois abrange a função
de humanizar.
Destarte, torna-se importante considerar os princípios pedagógicos da
referida modalidade, a aproximação e envolvimento com a comunidade local, as
parcerias com instituições de ensino, valorização e ressignificação de saberes,
estudos sobre alimentação local, a valorização das experiências, a linguagem,
os aspectos geográficos, debates sobre a terra, uso de literaturas que fortaleçam
o conhecimento histórico, político, econômico e cultural.
Sem esquecer-se da formação de professores, do conhecimento teórico
bem como do processo de formação do povo brasileiro, especificamente das
comunidades quilombolas de Jeremoabo, garantindo que os educandos possam
se enxergar de forma positiva nos conteúdos educacionais dentro da escola.
Trata-se de um currículo que em seu teor aborda, constantemente sobre resgate,
cultura, costumes, hábitos peculiares, preocupando-se com as especificidades
de cada localidade diferindo e apreciando a formação de um povo.

10.3. DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR
QUILOMBOLA
Com a proposta de promover uma educação igualitária, inclusiva e que
promova os saberes construídos pelas populações indígenas e quilombolas é
possível e papel de todos. Para isso, é necessário observar os princípios
propostos pelas Diretrizes para a Educação Escolar Quilombola e pelas
Diretrizes da Educação das Relações Étnico-raciais e pensar que diálogos
podem ser feitos a partir destes documentos normativos na ação educativa.
É a partir deste objetivo que o referencial curricular, busca tornar o acesso
a essa política de inclusão através de um processo mais rápido, dinâmico e
igualitário enquanto nos aprofundamos também nas demais orientações
curriculares. Desta forma, importa observar o Art. 7º: ―A Educação Escolar
Quilombola rege-se nas suas práticas e ações político-pedagógicas pelos
seguintes princípios‖:

I- direito à igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade;
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II - direito à educação pública, gratuita e de qualidade;
III - respeito e reconhecimento da história e da cultura afrobrasileira como elementos estruturantes do processo civilizatório
nacional;
IV - proteção das manifestações da cultura afro-brasileira;
V - valorização da diversidade étnico-racial;
VI - promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, credo, idade e quaisquer outras formas de
discriminação;
VII - garantia dos direitos humanos, econômicos, sociais,
culturais, ambientais e do controle social das comunidades
quilombolas;
VIII - reconhecimento dos quilombolas como povos ou
comunidades tradicionais;
IX - conhecimento dos processos históricos de luta pela
regularização dos territórios tradicionais dos povos quilombolas;
X - direito ao etno desenvolvimento entendido como modelo de
desenvolvimento alternativo que considera a participação das
comunidades quilombolas, as suas tradições locais, o seu ponto
de vista ecológico, a sustentabilidade e as suas formas de
produção do trabalho e de vida;
XI - superação do racismo – institucional, ambiental, alimentar,
entre outros – e a eliminação de toda e qualquer forma de
preconceito e discriminação racial;
XII - respeito à diversidade religiosa, ambiental e sexual;
XIII - superação de toda e qualquer prática de sexíssimo,
machismo, homofobia, lesbofobia e transfobia;
XIV - reconhecimento e respeito da história dos quilombos, dos
espaços e dos tempos nos quais as crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos quilombolas aprendem e se educam;
XVI - direito dos estudantes, dos profissionais da educação e da
comunidade de se apropriarem dos conhecimentos tradicionais
e das formas de produção das comunidades quilombolas de
modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e
continuidade;
XVII - trabalho como princípio educativo das ações didáticopedagógicas da escola;
XVIII - valorização das ações de cooperação e de solidariedade
presentes na história das comunidades quilombolas, a fim de
contribuir para o fortalecimento das redes de colaboração
solidária por elas construídas;
XIX - reconhecimento do lugar social, cultural, político,
econômico, educativo e ecológico ocupado pelas mulheres no
processo histórico de organização das comunidades
quilombolas e construção de práticas educativas que visem à
superação de todas as formas de violência racial e de gênero;
(BRASIL, 2013, p. 3)

Organizar o Currículo da Educação Escolar Quilombola de acordo com
tais princípios evidencia o entendimento de que a identidade, o pertencimento e
o reconhecimento devem permear as relações e os processos de ensino e
aprendizagem numa perspectiva de desenvolvimento integral dos sujeitos.
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Então, o currículo converge para a garantia do direito dos estudantes de
conhecerem sua verdadeira história, processo de formação dos quilombolas, em
suas diversas escolas.
Para isso, devemos seguir a proposta política de um currículo constituído
com os quilombolas e para os quilombolas, baseado nos saberes tradicionais,
conhecimentos e referências às matrizes culturais. No entanto, é preciso
registrar que o sistema municipal de ensino de Jeremoabo precisa avançar para
que se efetive, de modo pleno, as garantias educacionais para população
quilombola que, historicamente, ficou à margem do currículo escolar.

10.4. TRAJETÓRIA HISTÓRICA
O termo remanescente na etimologia vem do verbo em latim remanere,
significa remanescente, do latim remanesce + nte. Esta definição pode ser
compreendida como o que sobra ou resta ou fica do todo após a retirada de uma
parte; pessoa que permanece depois do fim de algo, que sobrevive.
No que diz respeito ao direito à territorialidade quilombola, é importante
ressaltar que o termo é entendido como a vivência de uma comunidade em
determinado território, este delimitado e existindo a partir de uma ação coletiva,
possuindo também isolamento e manifestação de poder em espaço específico
(RAFFESTIN, 1993). Os quilombos, combatidos por governo e senhores de
escravos, caracterizam, portanto, como a luta pela manutenção de seus
territórios há muito tempo foi e é intensa (BRASIL, 2013).
As comunidades quilombolas em nosso município tiveram suas origens
ainda durante o período da escravidão no Brasil. Há poucos registros no
município quanto a formação dessas comunidades, apenas por meios de relatos
orais e observações que certificamos algumas informações sobre o assunto.
Falar dos quilombos em Jeremoabo é falar de suas conquistas que podem ser
percebidas pelas 10 comunidades que já foram autodeclaradas, reconhecidas e
certificadas entre os anos de 2010 e 2018 conforme pode ser verificado na tabela
abaixo.
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10.5. COMUNIDADES QUILOMBOLAS E SUAS ORIGENS

A cidade de Jeremoabo possui um vasto território com uma forte influência
dos povos quilombolas. A história da cidade está ligada ao negro. Em 1778, por
informações à Corte pelo Padre Januário de Sousa Pereira, Vigário freguesia de
São João Batista de Jeremoabo do Sertão de Cima, havia na sede 32 casas e
252 habitantes sendo cinco brancos e os demais negros. Jeremoabo chegou a
possuir quilombos considerados entre os mais importantes da Bahia e do
Nordeste, sendo que em 1655 já exista quilombola em Jeremoabo.

CERTIDÕES EXPEDIDAS ÀS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS
(CRQs)
*ATUALIZADA ATÉ A PORTARIA Nº 118/2020, PUBLICADA NO DOU DE 20/07/2020.
LOCALIDADE

PORTARI
A

CASINHAS

DATA
DOU

82/2010
06/07/201
0

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Escola Mun. Prof.ª Helenita de
Carvalho

BAIXA DA LAGOA

48/2013

18/04/201
3

OLHOS D‘AGUA

48/2013

18/04/201
3

Escola Mun. José Lima

QUELÉS

48/2013

18/04/201
3

Escola Mun. Baixa dos Quelés.

JUAZEIRO
CAPOTES

DOS 103/2016

20/05/201
6

-

-

VIRAÇÃO

50/2017

03/02/201
7

Escola. Mun. Guilherme José de
Santana

CIRIQUINHA

50/2017

03/02/201
7

-

SÍTIO ALAGOINHAS

323/2018

04/12/201
8

-

ADRIANA

323/2018

04/12/201
8

-

BANANEIRINHA

323/2018

04/12/201
8

-
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10.5.1. Comunidade de Casinhas

Localizada na Ecorregião do Raso da Catarina, município de Jeremoabo, Bahia.
As Casinhas dos negos fugidos. ―O nome de Casinhas é porque as
pessoas não conheciam o que era uma casa de telha, era só aqueles ranchos
de Pindoba. Hoje já tem até umas casas grandes, mas aqui continua com o nome
de Casinhas.‖ (Zé Lino)
Já cristianizados, os negros desenvolveram na Comunidade práticas
religiosas com predominância da liturgia católica. Porém, com fortes elementos
do catolicismo popular, a exemplo da dança de São Gonçalo e da Novena de
Zabumba. Algumas casas ainda guardam a memória do culto afro-religioso,
destacando-se a residência de Seu Didi. Existindo também, uma atuação de
grupos protestantes na comunidade.
Observa-se também a presença marcante e ancestral dos rezadores,
fazendo uma ―mistura‖ entre magia e religião, com vasto conhecimento da
fitoterapia. Utilizando-se também raízes, cascas, folhas e sementes, como
matéria para suas curas. Prática muito comum entre os rezadores, conhecidos
também em outras regiões como curadores.

10.5.2. Comunidade Baixa da Lagoa

Esse nome, segundo o documento no qual estão contidas essas
informações registradas por relatos dos próprios moradores, como afirmou o Sr.
Arnaldo Lima de Jesus, também conhecido pelo seu trabalho na área da saúde
como Agente Comunitário de Saúde e fiscal da Associação de moradores, o
mesmo diz o seguinte:
A razão desse nome se deu por existir na
localidade uma grande lagoa, que com o passar do
tempo foi secando e os moradores perceberam
tratar-se de uma fonte ―minadouro‖, que hoje já não
existe, sendo conhecido como ―sumidor‖, pois,
segundo o que contam, no local onde existia a
lagoa, desapareceram, misteriosamente, um
homem em seu cavalo e um cachorro, daí o nome
Baixa da Lagoa.
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Além dos relatos mencionados, também não se deve esquecer as
contribuições de Caum Francisco Nascimento que nos cedeu sua pesquisa, na
qual traz dados relevantes que complementam as histórias contadas pelos
moradores.

Características locais:
I

Os moradores viviam do plantio de milho, feijão, fava, andu e

mandioca (cultivavam um tipo diferente de mandioca chamada, ―Ceará‖
que durava até dez anos e plantavam para esperar pela seca) esse tipo
de planta ainda existe na região. Também plantavam fumo, banana, cana
e arroz e muita variedade de frutas como manga, caju, pinha, jaca, murici,
puçá e mangaba. Mas, atualmente, segundo Seu Arnaldo, a comunidade
não cultiva mais essa diversidade, por fatores climáticos, porém ainda
existe a prática agrícola que está sendo desenvolvida nas comunidades
por meio dos Projetos Mata Branca e Gente de Valor.
São projetos promovidos pelas secretarias estaduais do Meio Ambiente
(Sema), do Desenvolvimento e Integração Regional (Sedir), através da
CAR, e Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), em conjunto com o
Conselho de Política e Gestão do Meio Ambiente (Conpam) cearense.
Esses projetos supracitados proporcionaram a melhoria da qualidade de
vida dos moradores das comunidades contempladas, por meio de práticas
de

agricultura

sustentável,

criação

de

animais,

preservação

e

conservação da caatinga, bem com a construção de 6 cisternas de
52.000,00 litros cada uma dividida nas três comunidades, onde 3 estão no
Olho d‟água 2 na Baixa dos Quelé e 1 na Baixa da Lagoa, estas cisternas
são usadas no cultivo de hortaliças e no armazenamento de água.
II

A comunidade é voltada para a apicultura, onde existe uma

Unidade de Beneficiamento de Mel (está localizada entre a Baixa da
Lagoa e Baixa dos Quelés) na qual algumas famílias criam abelhas e
vendem o mel que produzem na unidade de beneficiamento.
III

Possui associação comunitária;
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IV

Existiam festejos nos quais as pessoas se reuniam, para debulha

de milho, os festejos do dia 8 de dezembro, onde tinha música de sanfona,
pé de serra, existia o candomblé, que ainda tem na comunidade, existia a
casa de farinha onde o povo se reunia para conversar enquanto
preparavam a farinha.
Essa comunidade remanescente de quilombo possui uma história cultural
rica que está se perdendo pelo tempo, com muitos aspectos esquecidos e por
muitos não valorizados, mas aos poucos os moradores procuram resgatar.

10.5.3. Comunidade Olhos D´Água

A comunidade Olho D água localizada na zona rural no município de
Jeremoabo com o nome Olho D´agua, origem devida uma um minador que as
pessoas pegavam água.
Características da comunidade:
I

Os moradores vivem do cultivo do milho, feijão, batata, mandioca,

macaxeira e da pecuária e agricultura. A fonte de renda da maioria dos
moradores da comunidade é bolsa família e agricultura familiar.
II

Não tem cultura profana, predomina o catolicismo, as famílias

participam na comunidade vizinha Baixa dos Quelés dos festejo do
padroeiro Santo Antônio no dia 13 de junho.
III

Distância da sede é de 16 km, os moradores utilizando meios de

transportes, tais como moto, carro, jegue, cavalo e carroça.
IV

A comunidade Olho D água não possui pontos de turístico.

V

Localidade Olho D água já é reconhecida pela Fundação Palmares

com Quilombola tendo com o nome Quilombo da Felicidade. As famílias
se identificam que são descendentes de escravos.
VI

As conquistas da comunidade são adquiridas através de projeto da

associação.

10.5.4. Comunidade Baixa dos Quelés
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A razão do nome é uma homenagem ao primeiro morador da comunidade,
chamado Quéle, negro de quem a maioria absoluta dos moradores são
descendentes. A comunidade reconhece-se como descendentes de quilombo
embora não exista registro de que Quéle fosse realmente escravo.
O trabalho de casa de farinha, a agricultura e a formação dos casamentos
povoaram essa região das Baixas dos Quelés. Cada família que iam se
constituindo, se esforçavam para comprar glebas de terras e iam se fixando. Ao
que se parece o Quilombo se constitui de três comunidades: Baixa da Lagoa,
Quelé e Olho D‘Água.
Características locais:
I

As farinhadas- antigamente aconteciam na casa de farinha manual

e agora a localidade possui uma casa de farinha da associação;
II

Manifestações religiosas e crenças: OS TERREIROS DE SANTO,

O XANGÔ, AS BENZEIRAS E AS PLANTAS MEDICINAIS.

10.5.5. Comunidade Juazeiro dos Capotes
Por volta de 1825 a 1840 nasceu Chico Novo, conhecido como ―Chico
menino‖ e João Capote, que teve um filho chamado Zé Capote (1910-1986), que
fundou o Juazeiro dos Capotes. Todos vieram na época da libertação dos
escravos.
A Associação Capotes, em 2017 aprovou um projeto com o governo do
estado da Bahia para a construção de um banco/casa de semente. Esse projeto
visa ampliar o estoque de sementes, resgatando as variedades que estão sob a
posse de algumas famílias e, com isso, promover a socialização através da troca
entre agricultores/as familiares. A casa de sementes garante a independência, a
autonomia produtiva e a auto-organização camponesa.

Características locais:
I

Produtos: Apicultura; Criação de Galinhas Caipira; Quintais

Produtivos; Criação Racional de Abelhas Nativas sem Ferrão.
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II

Uso das sementes crioulas pelos agricultores familiares e os

benefícios que delas resultam, junto à comunidade e ao meio ambiente
em si.

10.5.6. Comunidade Viração

A referida comunidade antigamente era conhecida como Pau Verde, por
conta de vários pés de Caixãozeiro grandes, devido a suas sombras era muito
usado para descanso dos vaqueiros da região. Logo após a comunidade recebeu
o nome ―Viração‖, pois os vaqueiros que vinham de outras localidades usavam
este ponto como referência/entroncamento, para encontrar outros vaqueiros com
suas boiadas e seguir viagem em várias direções/localidades, assim quando os
vaqueiros vinham buscar suas boiadas conforme combinado viravam tomando a
direção para outras localidades, daí o surgimento do nome.

10.5.7. Comunidade Ciriquinha

O coronel da época chamado Cícero Dantas, trouxe um João Ciriquinha,
o primeiro morador ―negro escravizado‖, e ele fugiu para um local próximo da
Viração, que posteriormente recebeu o nome de ―Ciriquinha‖ em sua
homenagem.
As comunidades de Ciriquinha e Viração estão localizadas ao sul da
ecorregião do Raso da Catarina, distando cerca de 45 km do município-sede,
Jeremoabo-Bahia, que dista 370km de Salvador (capital do Estado), com uma
área geográfica de 4.788,4 km2, altitude de 275.7 m acima do nível do mar, clima
semiárido com chuvas de maio a julho (correndo um alto risco de seca), com
temperatura média anual de 24oC, e possui uma população de cerca de 40 mil
habitantes (IBGE, 2008).Foi reconhecida oficialmente como remanescente de
quilombos, com a publicação da PORTARIA Nº 50, DE 31 DE JANEIRO DE 201.

Características locais:
I

Produtos:

Quintais

Produtivos, milho,

mandioca,

batata

doce, beneficiamento de Frutas, Criação de Animais, sequilhos e beijus.
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II

Fonte de renda: agricultura familiar, pecuária e artesanato;

III

Tradições culturais- samba de coco, dança de roda, São Gonçalo

e novenários.

10.5.8. Sítio Alagoinhas

Surgiu o nome Alagoinhas por causa de um sitio de mangueira e
plantações de cana de açúcar e lagoas existente no local e algumas ainda
existem. A comunidade teve início com a chegada dos negros em busca de um
pedaço de terra para trabalhar e morar. Os primeiro foram a família de Lardilau
vindo de Brejo do Burgo Município de Gloria.
O meio de sobrevivência na época era a plantação de arroz, que era
colhido em mutirão com todos os homens e mulheres onde cada um
desempenhavam funções diferentes. Na comunidade não há relato de que havia
terreiro de candomblé, mas havia as senhoras rezadeiras e as parteiras que
ajudavam as crianças da comunidade a nascer. Convém destacar que nas
comunidades quilombolas a oralidade é a principal forma de expressão e assim,
esses relatos foram construídos. Em se tratando de narrativas de idosos, serve
como um mecanismo de transmissão dos seus saberes para a posteridade.
10.5.9. Povoado Adriana
O nome Povoado Adriana se deu por conta de pessoas que trabalhavam
em uma entidade por nome de SUCAM , Adriana era o nome de uma moradora
que geralmente servia comidas as essa pessoas quando estavam trabalhando
na região.

10.5.10. Bananeirinha

Compreendendo que a relação histórica local parte dos indivíduos que a
constroem e tramitem, desta forma, baseado nos relatos dos moradores mais
antigos da comunidade Bananeirinha, o nome dar-se-á em homenagem a Maria
Bananeira, primeira moradora da localidade, onde mais tarde homenagearia ao
povoado com o nome Bananeirinha.
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A comunidade tem atualmente 169 adultos, 22 crianças, 25 jovens e 37
idosos. Quanto a atividades agrícola destaca-se o plantio de hortaliças como:
coentro, alface, e couve. Além de frutas a exemplo de bananas, manga e tomate.
Não há produção nem confecção de artesanato na comunidade. Aprecia-se na
arte culinária o arroz doce feito com o arroz vermelho.
A fonte de renda dos moradores é a agricultura e avicultura. Existem dois
eventos que acontece na comunidade o profano e o religioso. O profano o
batimento de arroz vermelho realizadas com datas alternadas e a semana da
consciência negra no dia 30 de novembro. Acontecem também os eventos
religiosos Novenário de nossa senhora da Conceição e São Gonçalo.
Partindo para a relação educacional, existe uma escola na comunidade,
porém desativada devido a sua proximidade com a BR 235, assim, uma das
maiores dificuldade da comunidade está voltada para as atividades direcionadas
ao público jovem e idosos finalizando assim, temos um total de quatro escolas
funcionando nestas comunidades quilombolas e as demais escolas de núcleos
situadas em comunidades vizinhas recebem alunos oriundos das comunidades
remanescentes.
A oferta da educação escolar para as comunidades quilombolas faz parte
do direito à educação; porém, o histórico de desigualdades, violência e
discriminações que recai sobre esse coletivo afeta a garantia do seu direito à
educação, à saúde, ao trabalho e a terra (BRASIL, 2013, p. 440).
Apesar de sua existência e regulamentação, ainda assim encontra-se em
situação adversa, pois não há escolas em todas as comunidades, visto que, a
quantidade de alunos necessárias para se manter uma escola aberta é inferior
com base nas normas municipais estabelecidas, sendo assim, os alunos são
realocados para a instituição de ensino mais próxima de sua residência.
O presente Referencial Curricular servirá de base para (Re) Elaboração
dos PPP (Projeto Político Pedagógico) das Unidades de Ensino, como também
se faz necessário a viabilização de aporte e condições pedagógicas, visando
melhorias em todo processo de ensino e educação para as comunidades
quilombolas e não esquecendo as unidades educacionais que recebem
estudantes oriundos destas localidades principalmente na sede do município de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
145 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

Jeremoabo. Nessa visão, tem-se a necessidade de (re) criar práticas
pedagógicas que enfrentem e combatam o racismo e preconceito. Legitimar as
vivências de um povo dentro dos espaços de educação sistematizada objetiva a
garantia dos direitos da Educação Quilombola conquistado com muita luta, por
vias legais.
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11.

TEMAS INTERCURRICULARES

Para compreender sobre os Temas Contemporâneos da Base Nacional
Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) bem como, os Temas Integradores
do Documento Curricular Referencial da Bahia – DCRB (BAHIA, 2019), ou
Temas Intercurriculares como sugerem os curriculistas do Programa de
(Re)Elaboração dos Referenciais Curriculares dos Municípios, é importante
entender o sentido do termo contextualização no campo do currículo. Uma
política de currículo não pode e não deve ser desarticulada da realidade local e
das ações cotidianas dos atores e autores de currículo.
O que desejamos, de verdade, com a contextualização do currículo é que
os saberes ―glocais‖ sejam evidenciados no currículo como campo de
transgressões e que permitam a possibilidade de criação e realização de uma
educação emancipatória comprometida com a ―ação formacional‖.
O DCRB traz os Temas Integradores, os quais têm o mesmo sentido que
os Temas Contemporâneos, ou seja, oportunizar a transversalidade do
conhecimento de forma contextualizada, conectando a formação básica dos
estudantes com a realidade local e suas necessidades. Por essa razão, pensar
o currículo sem refletir ou sem escolher/decidir sobre quais os valores que
comporão o alicerce das práticas cotidianas, diretamente imbricadas com os
saberes, os seres, os fazeres e os quereres dos sujeitos e suas relações consigo
mesmo, com o outro, com os outros e com os fluxos da cultura, do mundo do
trabalho e/ou da vida como ela é (RODRIGUES, 2011, p.1) é negligenciar o
propósito da educação integral.
Assim, ao pensar sobre Temas Contemporâneos, Integradores e/ou
Intercurriculares para o ―currículo em estado de fluxo‖ é, certamente, coerente
pensar sobre quais valores (humanos, universais, morais, religiosos, éticos,
estéticos, sociais, políticos, afetivos, culturais, econômicos, ecológicos...)
servirão de referência para sustentar/nortear os atos de currículo (MACEDO,
2007, p. 27), da/na ação pedagógica dos sujeitos curriculantes.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
147 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

TEMAS INTERCURRICULARES

A proposta de trabalhar transversalmente com os temas intercurriculares
na etapa da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I é levar para o contexto
escolar os interesses sociais, discussões e reflexões necessárias para a
humanização, respeito, consciência, criticidade, autonomia, empoderamento,
valorização, empatia, entre outras ações atitudinais como nos afirma o DCRB (p.
65) quando diz que estes temas ―[..] buscam fazer com que a aprendizagem seja
dotada de sentido e significado, estabelecendo ligação entre os componentes
curriculares e área do conhecimento.
Pensando nessa perspectiva, o DCRM vem reforçar a necessidade de
requalificar e ampliar as práticas das instituições escolares e de toda a
comunidade escolar, visando uma sociedade justa, fraterna, equânime,
inclusiva, laica, buscando a educação de qualidade, promovendo a
aprendizagem e o ensino significativos, criando e fortalecendo um elo entre
os componentes curriculares e os diversos aspectos da vida em sociedade.
Nesse sentido os temas Intercurriculares operam em torno dos
componentes curriculares, nascendo da necessidade de serem trabalhados
de

modo

sistematizado

e

não

como

um

assunto

ou

projeto

descontextualizado nas aulas. Nesse sentido, o papel da escola ao trabalhar
esses

temas é facilitar,

contextualizado,

através

fomentar
da

e

integrar as

interdisciplinaridade

ações
e

de

modo

transversalidade

buscando não fragmentar em blocos rígidos os conhecimentos, para que a
educação realmente constitua o meio de transformação social.
Diante do exposto, o Documento Curricular Referencial Municipal
apresenta os temas intercurriculares a serem trabalhados de diversas formas
pela comunidade escolar, transversalizando e interagindo com o currículo
vivo das escolas de Educação Básica do município,

consolidando

a

abordagem entre os temas contemporâneos da BNCC, os temas integradores
do DCRB e a parte diversificada do município de Jeremoabo.
11.1. EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO: Tem como objetivo compreender a
importância do Trânsito como parte integrante do cotidiano das pessoas
em relação a sua necessidade de locomoção, comunicação e, sobretudo,
convívio social no espaço público (urbano e rural). Buscamos, ainda,
sensibilizar os educandos quanto à importância de agir com consciência
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e responsabilidade no ato de transitar tendo como respaldo a aquisição
de valores, posturas e atitudes na conquista de um ambiente solidário e
pacífico entre os indivíduos, uma vez que o trânsito não necessita
somente de leis e normas, mas também de amor à vida, solidariedade,
respeito e amor ao próximo.

11.2. SAÚDE NA ESCOLA:
Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, que
permitam entre outros, melhoria do rendimento escolar, recuperação da
autoestima e da autoconfiança e diminuição dos níveis de absenteísmo e
repetência escolar. Profissionais de saúde em atuação nos núcleos de saúde,
em conjunto com professores e direção das escolas, devem representar agentes
multiplicadores de informações facilitando assim a adoção de estilos de vida
saudáveis com repercussões positivas para toda a vida.
11.2.1 SAÚDE E O DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL
É urgente a tomada de decisões efetivas que venham a refletir em ações
mobilizadoras incluindo todos os membros da sociedade estudantil, envolvidos
em uma busca incessante de possibilidades voltadas a promover movimentos
de direito, respeito, participação, informação, possibilitando assim, atividades
promovedoras de uma saúde efetiva e de qualidade para todos. Compreender o
conceito e as garantias emanadas nos artigos 196, 197, 198, 199 e 200 da
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, suas intervenções sobre a saúde,
fazendo relação com o cotidiano do educando, e, suas contribuições para que o
mesmo e sua família tenham acesso a esse direito como cidadão brasileiro.
11.3.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Temos uma cultura alimentar impulsionada pela mídia que atrela o

consumo de açúcar à felicidade. Esses meios de comunicação e informação
também

nos

persuadem

a

ingerirmos

cada

vez

mais

alimentos

multiprocessados, ricos em teor de sódio e gordura, que, além de obesidade,
conduzem a diabetes, colesterol alto, anemia, hipertensão, alergias diversas,
dentre outros males. É normalmente durante a infância que desenvolvemos o
gosto pelos alimentos que possivelmente comporão o cardápio de uma vida.
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Ademais da preocupação com a saúde, não podemos deixar de destacar o
aspecto estético envolvido, evitando assim situação de discriminação e bullying.
Segundo os PCNs, naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre
o papel de substituir as mudanças estruturais da sociedade que são necessárias
para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente
para sua efetivação. Educação e saúde estão intimamente relacionadas e, em
especial, a educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois
fenômenos. A despeito de que educar para a saúde seja responsabilidade de
muitas outras instâncias, em especial dos próprios serviços de saúde, a escola
ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço
genuíno de promoção da saúde. (PCN saúde, p. 259);
11.4. CULTURA DE JEREMOABO:
A cidade de Jeremoabo é uma das mais antigas do norte baiano. É uma
típica cidade interiorana, que preserva sua história, através da cultura
conservada por seus moradores. Essa região foi primitivamente habitada por
índios Muongurus e Cariacás, descendentes dos tupinambás. O município
também possui algumas comunidades quilombolas, formadas por descendentes
de africanos escravizados aqui no Brasil.
Essas comunidades possuem identidade étnica, cujos aspectos
ancestrais como a forma de organização, e religiosidade mantiveram-se vivos ao
longo do tempo, como símbolo de força e resistência. Suas tradições como:
danças, cantigas, músicas, rezas e outras manifestações culturais são
transmitidas de geração em geração até os dias atuais, entre as quais podemos
citar: samba de coco, congada, principá, dança da roda, entre outras.
A temática da Cultura cantada e dançada do nosso povo, despertando
o gosto e a valorização das músicas e danças que fizeram história por nossos
ancestrais e que até hoje perdura no nosso meio, apenas precisando ser
acolhida nas nossas escolas para a partir dessa ponte despertar protagonistas
que se deixem apaixonar-se pela beleza da arte cultural das nossas raízes.
Percebe-se então que, raramente encontra-se alguém que não goste de
ouvir ou cantar uma boa música, ou ainda que não goste de dançar, pois a
musicalidade é algo que já está enraizado em nós, uma vez que, é uma
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expressão da nossa cultura. Nesse contexto, sabendo que a música e a dança
em suas mais variadas formas de expressão, estarão inseridas no cotidiano dos
nossos alunos, serão introduzidas no contexto escolar como ferramenta de
aprendizagem.
11.4.1. VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA
QUILOMBOLA
As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionarse e integrar-se ao conhecimento e valorização da cultura quilombola local,
partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial,
diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária.
As ações educativas devem voltar-se para o conhecimento da cultura
jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade,
partindo do diálogo com as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos
e míticos, valorização do senso comum, permitindo assim que, os processos de
ensino construa uma aproximação do sujeito com a sua realidade social,
conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de cada sujeito e
relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.
Desta forma, compreendemos que a motivação e o apreço pelo aprender
parte daquilo que já conhecemos, caso contrário a nossa história não passará
apenas de um fato relatado, uma lenda, um mito, sem a devida importância de
conhecimento histórico. Portanto, para se ter uma sociedade mais justa e
igualitária, o começo de tudo está em conhecer a história cultural, os saberes de
um povo para transformar atitudes e resgatar valores.
Assim, diante de alguns dados baseados nas vivências cotidianas desses
povos que são alicerce de uma linda História de luta, desbravamento e
conquistas no semiárido baiano, objetiva-se que desenvolva nas nossas escolas
e na nossa sociedade a admiração, o respeito, o valor que a raça negra e
Quilombola trazem em suas histórias, bem como a persistência do seu ideal,
desde outrora, não se perdeu a genealogia de suas raízes, mantendo viva as
heranças adquiridas que alimentarão e darão base e significado para a
verdadeira história Jeremoabense. De acordo com a Lei Federal nº 10.639/2003,
que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, sancionada no
ano de 2003,
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Torna-se obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana no currículo escolar da Educação Básica. Posteriormente, foi
criado o documento que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação das Relações Étnico-Raciais, estabelecendo a inclusão
de conteúdos sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira no
currículo, subsidiando novas práticas pedagógicas de combate ao
racismo, preconceito e discriminação no processo de formação da
sociedade brasileira. (BAHIA, 2019. p.61)

No tocante, é preciso uma processo metodológico diferenciado das
turmas regulares de ensino, sendo que as Escolas Quilombolas, as discussões,
os procedimentos partem da realidade da memória coletiva e local de resistência,
identidade e valores. Fica evidente, a necessidade de inserir na grade curricular
do nosso município o ensino de História nas Relações Étnico-Raciais dos povos
nativos da nossa região, oportunidade das escolas municipais desenvolverem
projetos de pesquisa e resgate da nossa história, pois acredita-se que somente
através do conhecimento dessa realidade é que iremos quebrar paradigmas de
racismo, desigualdades e nos redescobrir com os saberes do nosso povo.

11.4.2.

VAQUEIRO, UMA HISTÓRIA DE LUTA E RESISTÊNCIA:

Fundamentando e dando continuidade a História Cultural do nosso povo,
é indispensável destacar que na história do Brasil, o vaqueiro tem grande valor,
pois ele foi um dos responsáveis pela ocupação de grande parte das terras que
compõem o território brasileiro, adentrando as matas em busca do gado. A figura
do vaqueiro nordestino ficou imortalizada na literatura brasileira nas célebres
obras dos escritores Euclides da Cunha em ―Os sertões‖ e do escritor Glauber
Rocha em ―Deus e o diabo na terra do sol.‖
Euclides da Cunha em seu livro Os sertões apresenta alguns aspectos
referentes ao vaqueiro sertanejo, como características físicas, vestimentas,
modos de levar a vida entre outras. Em relação as suas vestimentas, Euclides
as define como:

[...] uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de
vaqueta; apertado no colete também de couro; calçando as perneiras,
de couro curtido ainda, muito justas, cosidas às pernas e subindo até
as virilhas, articuladas em joelheiras de sola; e resguardados os pés e
as mãos pelas luvas e guarda -pés de pele de veado — é como a forma
grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo.
(CUNHA, 2004, p. 123)
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Nessa vertente, trabalharemos direcionando um novo olhar para a figura
do vaqueiro, dentro da temática o Vaqueiro, uma história de luta e resistência,
relevante a sua importância para a cultura local e do Brasil, a profissão de
vaqueiro foi regulamentada pela lei federal número 12.870, de 15 de outubro de
2013, a profissão de vaqueiro é definida no Art. 2º, da seguinte forma; considerase vaqueiro o profissional apto a realizar práticas relacionadas ao trato, manejo
e condução de espécies animais do tipo bovino, bubalino, equino, muar, caprino
e ovino.
A partir de todas essas referências, o ambiente escolar tem que estar
aberto às diversas experiências e vivências, a BNCC (2017), diz que é preciso
valorizar as diferentes manifestações culturais, mas para respeitar e valorizar é
necessário conhecer, por isso a importância que projetos de vida sejam
desenvolvidos nas Instituições de ensino, para que os alunos tenham acesso,
conhecimentos e vivências sobre as diversas manifestações culturais, para
reconhecer o diferente, o novo, sem preconceito e preparado para se relacionar
com um mundo e as diversidades.
Diante da perspectiva de manter a cultura do vaqueiro viva e valorizada a
comunidade escolar tem um papel de fundamental importância para despertar
nos estudantes o respeito às diferentes manifestações culturais, visto que a
escola é um espaço para fomentar o diálogo e possibilitar uma convivência
marcada pela pluralidade de olhares de mundo dos alunos.
Para atender a proposta curricular e os objetivos sugeridos pela BNCC,
as Unidades escolares abrirão as portas para as realidades vividas que
envolvem a vida, o mundo e a cultura do Vaqueiro, com suas histórias de
resistência, luta, sua lida diária com o boi e o cavalo, sua força e principalmente
sua resiliência para se sustentar economicamente, e principalmente, manter
essa cultura viva que é muito comum no sertão brasileiro. E não é diferente na
região do sertão de Jeremoabo, às margens do rio Vaza -Barris, ao lado do Raso
da Catarina.
O projeto almeja um resgate e ao mesmo tempo um fortalecimento dos
laços e da identidade cultural do vaqueiro, possibilitando aos alunos diálogos,
reflexões e vivências concretas do cotidiano dessa figura tão fundamental dentro
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da tradição da história do nordeste. Sendo assim, todo o trabalho exigirá
empenho e dedicação da comunidade escolar como espaço de reafirmação dos
valores, das identidades e da cultura nordestina dentro de um amplo mosaico de
diversas perspectivas identitárias.

11.4.3.

A ARARA AZUL DE LEAR-

A arara-azul-de-lear, Anodorhynchus leari, é uma espécie endêmica da
caatinga do nordeste do Estado da Bahia, e sua área de distribuição histórica
conhecida inclui os municípios de Campo Formoso, Euclides da Cunha, Uauá,
Jeremoabo, Canudos, Sento Sé e Paulo Afonso. A população possui dois sítios
que utilizam como dormitório e reprodução: os paredões da Estação Ecológica
de Canudos (EBC), atualmente com 1500 hectares e na Fazendo Serra Branca
em Jeremoabo, ambas reservas particulares.
As principais ameaças para população da arara-azul-de-lear são a
captura de indivíduos para abastecer o comércio ilegal de animais silvestres,
devido ao seu valor por ser rara e a redução de sua área de alimentação, pois
estão inseridos em locais aonde verifica-se a presença humana em diversos
povoados espalhados pela zona rural de cada município, portanto, faz
necessária a proteção destas áreas, através da conscientização das pessoas
sobre a importância do ambiente para esta e outras espécies e dos trabalhos de
geração de renda para as comunidades.

11.4.4.

A HIDROGRAFIA DE JEREMOABO: O RIO VAZA BARRIS

A bacia do Vaza-Barris possui uma área em torno de 16.787km². Desse
total, cerca de 14.500km² (84%) de área, abrange o alto e médio curso no estado
da

Bahia,

restando

para

Sergipe

aproximadamente

16%

de

área,

correspondente a 2.559km², abrangendo geograficamente quatorze municípios,
que se destacam pelo crescimento populacional na zona urbana e rural, com
médias superiores à média de crescimento estadual.
O rio Vaza-Barris, principal canal de drenagem da bacia, nasce no estado
da Bahia, na serra da Canabrava, no município de Uauá, atravessando uma das
regiões de maior seca no Nordeste. Serão desenvolvidas atividades
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relacionadas ao Conhecimento sobre o Rio Vaza – Barris e seu Afluente o rio
Vermelho, lagoas. fontes e açudes. Como também a valorização das águas que
enriquecem o nosso município, a observação do Lençol Freático e a
preservação das reservas de águas no uso das irrigações.

11.5. AGROECOLOGIA
O município composto quase em sua totalidade de área rural, tendo como
sua fonte de trabalho e renda a agropecuária, necessita rever possibilidades de
consumo e uso dos recursos naturais de maneira sustentável pois, é fácil
perceber o quanto foi transformada a paisagem em nossa região.
Extensas áreas cobertas por vegetação nativa, derrubadas para a
construção de povoações, rodovias, pastos para a criação do gado, e não pode
ficar de fora uma ação do ser humano que vem a tornar-se um dos grandes vilões
na destruição de ambientes naturais em nosso município, a agricultura irrigada.
Por que

enfatizar a

agricultura

como determinante

para uma

transformação do ambiente em nossa realidade? Como já foi citado
anteriormente, derrubada de mata ciliar, uso indiscriminado de agrotóxicos,
desperdício da água, através de práticas de irrigação que causam um
desperdício muito elevado desse recurso tão indispensável à sobrevivência
humana, dentre outras ações que poderiam ser citadas.
É urgente a necessidade de um olhar atento a tais práticas que
comumente pode se perceber em nossas localidades, com relação a temática
sugerida. E tomar como ponto de partida, a inclusão no currículo de forma
interdisciplinar, garantindo assim, que crianças desde pequenas possam na
prática diária em suas escolas realizarem atividades que possibilitem um
consumo dos recursos naturais de forma sustentável.
A intenção não é somente incluir a temática como apenas mais um
conteúdo a ser estudado nos componentes curriculares. O objetivo é de que
sejam incluídos no cronograma semanal de atividades, intervenções no campo,
com visitas periódicas a culturas praticadas no entorno das comunidades.
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Formação presente aos estudantes para a produção orgânica,
fortalecimento da agricultura familiar, possibilitando a oferta desses produtos
com muito mais força na alimentação escolar, consolidar a prática de uma
agricultura apropriada à região que estamos inseridos.
A agricultura já firmou-se como uma importante fonte de renda, embora
os lucros ainda estão restritos aos grandes produtores, faz-se necessário a
viabilidade de renda e lucro também aos pequenos e que, com base em
conhecimento adquirido através dos estudos, possam de forma significativa para
suas vidas, garantir a permanência em suas regiões de origem, sem ter que sair
para os grandes centros em busca de meios para sobreviver.

11.5.1.

AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE

O segmento da agricultura familiar caracteriza-se por apresentar uma
grande diversidade de combinações, tanto no que se refere à disponibilidade
quanto ao uso e distribuição dos recursos – terra e trabalho. Desta maneira,
segundo Neumann (1993), o ponto de partida para o processo de transição rumo
a sustentabilidade na agricultura reside no reconhecimento das diferentes
racionalidades de decisões produtivas presentes na produção familiar, se é que
se pretende oferecer algum aporte eficaz para enfrentar os problemas existentes
na organização interna das unidades produtivas familiares.
Como objetivos o projeto busca:
- Analisar as possibilidades e restrições para o desenvolvimento da agricultura
familiar a partir da perspectiva da sustentabilidade e suas relações com o
desenvolvimento territorial;
- Compreender, com base em leituras selecionadas sobre a temática, a base
teórico conceitual que permeia os estudos sobre agricultura familiar,
sustentabilidade e território;
- Estabelecer comparações entre as diferentes organizações das unidades
produtivas familiares, mediante análise empírica de elementos diferenciadores
presentes na agricultura;
- Identificar as alternativas de desenvolvimento para a agricultura familiar,
baseadas nos princípios da sustentabilidade econômica, social e ecológica;
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- Analisar os princípios teóricos e metodológicos que norteiam os estudos sobre
o desenvolvimento territorial;
- Realizar atividades de pesquisa de campo a fim de confrontar com o referencial
teórico com a realidade empírica;
- Organizar grupos de estudos referente ao projeto, ter como sistematização o
discutir e aprofundar o entendimento dos pressupostos teórico-metodológicos,
adotados pelos estudiosos das questões agrárias, para estabelecer as interrelações entre o segmento da agricultura familiar com a sustentabilidade e as
estratégias de reprodução social e territorial.
Nessa perspectiva, nosso projeto consiste em ampliar as conquistas já
obtidas na tentativa de melhorar a qualidade de vida e as oportunidades no
campo. O meio rural brasileiro precisa de políticas públicas de crédito, acesso à
terra, saúde, educação. E para que haja menos desigualdade no campo e a
efetivação de um modelo de desenvolvimento que não seja alicerçado na
concentração de terra, no crescimento dos mais ricos em detrimento dos pobres,
que nos engajamos em tornar evidente a necessidade de uma política
diferenciada para a agricultura familiar.
11.6. CULTURA DIGITAL
Um dos grandes desafios da Educação do séc. XXI é a integração das
tecnologias digitais às práticas pedagógicas. O simples uso de recursos
tecnológicos não garantirá uma mudança significativa no processo de
aprendizagem. Entendemos que a tecnologia apoia a aprendizagem dos alunos
e seria um dos recursos importantes para o desenvolvimento de diferentes
habilidades. É preciso investir em metodologias ativas que coloquem o aluno no
centro do processo. Para o fortalecimento da cultura digital dentro do projeto de
vida, focando nosso trabalho em duas grandes áreas de atuação:
Metodologias ativas: orientam todo o trabalho com tecnologia e tornam o aluno
muito mais responsável e autônomo durante sua trajetória de aprendizagem. Os
recursos tecnológicos contribuem para a ampliação de possibilidades de
aprendizagem. Aqui, destacamos o uso de plataformas adaptativas, ferramentas
Google (parceria Google Suites for Education), ensino híbrido (abordagem que
une tecnologia às práticas pedagógicas), gamificação, além de diversos outros

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
157 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

TEMAS INTERCURRICULARES

recursos que fomentam produções colaborativas, autoria e o protagonismo do
aluno.
Educomunicação: promove ações que fortalecem a comunicação em espaços
educativos formais e informais, para melhorar a capacidade de expressão e
comunicação das crianças e adolescentes. Dentro da perspectiva educativa, o
professor incentiva que os alunos criem seus próprios produtos de mídia,
desenvolvendo projetos de revistas, jornais, televisão e rádio.

11.7. MÍDIAS NA EDUCAÇÃO
Hoje, o descompasso entre as características da escola baseada no
século passado e as novas tecnologias torna-se cada vez mais visível. Com o
avanço da tecnologia, não só o conhecimento torna-se dinâmico, mas também
a própria noção de espaço e tempo. Presente, passado e futuro não podem ser
percebidos como estanques. As mídias eletrônicas e as tecnologias de
comunicação audiovisual transformam, de maneira radical as práticas de leitura
e escrita da atualidade.
Estamos vivenciando um momento revolucionário com a interação de
leitura e escrita virtuais. O aparecimento das redes comunicacionais e a televisão
interativa possibilitam transformações profundas na materialidade do escrito. A
ampliação do uso dos multimeios em que ocorre a integração da palavra, som e
imagem, transforma não apenas as formas de comunicação através da leitura e
escrita dos textos, mas a produção, reprodução e armazenamento das
informações. Isto significa que o papel do professor precisa ser redefinido.
Para isso, o foco das ações docentes devem estar voltadas para os
diversos modelos de compartilhamento de informações, precisa ser deslocado
para criação de situações de aprendizagem de tal forma que os alunos possam
transformar as informações em conhecimento e dessa forma assumirem a
postura de produtores de conhecimento e não somente sujeitos passivos
consumindo informações.
Neste sentido pode-se afirmar que a utilização das tecnologias de
comunicação e informação no âmbito escolar não se resume a aquisição de
equipamentos tecnológicos, é necessário elaborar uma proposta pedagógica

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
158 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

PROJETO DE VIDA

pautada na dinâmica do processo inclusivo, que vise desenvolver a capacidade
de autonomia daqueles que por condições externas acabaram a margem do
processo.
Com isso, transformações na organização do espaço escolar, bem como
na prática docente são indispensáveis, visto que não basta copiar modelos
tecnológicos e implementá-los nos currículos escolares. É preciso uma ampla
reforma em sua estrutura física e aplicação de investimentos na qualificação dos
profissionais que nelas atuam. Para que estes possam aplicar, de maneira
correta, o uso destas ferramentas enquanto instrumentos didáticos.
Somado a isso, modificações no papel do aluno e do professor são
essenciais para o sucesso da utilização dos recursos tecnológicos na educação.
No que se refere ao aluno, este deve ser levado a assumir uma posição de coparticipante de sua aprendizagem atuando de forma autônoma e assumindo uma
postura de pesquisador crítico apto a conviver em grupos onde a aprendizagem
se dará muitas vezes pela interação e cooperação nos ambientes virtuais.

12. PROJETO DE VIDA
O Documento Curricular Referencial do Município de Jeremoabo entende
que o trabalho com Projeto de Vida deverá considerar, em primeira instância, o
sujeito aprendiz que vive e atua neste território, com suas particularidades,
potencialidades e sua história de vida.
O projeto de vida está diretamente ligado à identidade do(a) educando(a),
às suas interações e à sua trajetória de vida. Isso pressupõe que o passado e o
presente preparam o futuro. Não um futuro preconcebido ao acaso, mas um
futuro almejado, planejado. Segundo Soares (2002, p.76),
O projeto é, ao mesmo tempo, o momento que integra em seu interior
a subjetividade e a objetividade e é, também, o momento que funde,
num mesmo todo, o futuro previsto e o passado recordado. Pelo
projeto, se constrói para si um futuro desejado, esperado.

Segundo Ciampa (1987, p. 128), a ―identidade é metamorfose. E
metamorfose é vida‖. Essa premissa ativa a nossa compreensão de que a
identidade é fenômeno em constante trabalho de construção, atualização e
reconstrução. Isto sugere, também, que o sujeito aprendiz, vindo, por exemplo,
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de um contexto de sofrimento e carências, não está fadado a ser aquilo que vive,
mas tem a possibilidade de não se conformar com tal realidade e buscar formas
de transformá-la, tecendo, gradual e continuamente a sua identidade. Esta,
envolvida nos seus quereres, nos seus sonhos.
Nesse sentido, a escola tem o compromisso de colaborar para a formação
de adolescentes, jovens e adultos críticos, capazes de analisar e refletir sobre a
sua realidade e nela agir. Esses mesmos sujeitos também devem ser
direcionados para o reconhecimento do valor da vida, da cultura, dos estudos,
das interações, como elementos fundantes do desenvolvimento individual e
coletivo.
É na escola que esse sujeito aprendiz tem acesso a outros modos de ver,
entender e ser. O trabalho com projeto de vida é fundamental para o
desenvolvimento de competências essenciais como a curiosidade, a empatia, a
leitura de mundo, autonomia, cooperação, criatividade, capacidade de escuta e
diálogo.

Além

disso,

explora

e

desperta

para

o

conhecimento,

o

autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e
cidadania, previstos na BNCC (2017).
Partindo do pressuposto que a escola precisa exercer e legitimar o seu
papel político-pedagógico, visando acolher os conhecimentos tradicionais dos
sujeitos que integram a comunidade escolar, em especial, os estudantes, o
município de Jeremoabo objetivando alcançar esses objetivos realiza uma
reelaboração do Currículo, na construção de uma sociedade plenamente
democrática, onde pretende-se que os cidadãos assumam o seu papel visando
um ensino/aprendizagem consciente, de qualidade e transformador.
12.1. VALORES E IDENTIDADE
12.1.1.

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA

Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações
pessoais de respeitar as diferentes manifestações culturais, abordaremos para
os alunos a Educação para a diversidade religiosa.
Sabe-se que inicialmente, as terras que hoje correspondem ao município
de Jeremoabo-Ba, foi povoada por indígenas da família dos tupinambás, mas foi
a partir da chegada dos colonizadores portugueses, em especial a de Garcia
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d`Ávila, que se iniciou uma luta pela colonização e escravização dos índios que
aqui viviam. Tal violência foi tão forte que a maioria ou quase todos os nativos
foram dizimados e os que restaram, entre eles alguns negros, foram
―catequizados‖ e escravizados.
Todavia, foram ensinados a Religião Católica, pois naquela época não se
tinha liberdade de crença, porém a religião católica predominou durante muitos
anos como a única religião e a ―verdadeira‖. Com o passar do tempo, foram
surgindo outras religiões como a Protestante, Umbanda/Candomblé e o
Espiritismo, entre outras.
Tradicionalmente, a Religião Católica foi durante muito tempo e ainda é,
a que mais pregou, batizou, ensinou e a que tem maior número de seguidores.
Segundo o censo de 2010, Jeremoabo-BA apresenta números entre 30 a 35 mil.
Enquanto os Protestantes o número fica entre 2,5 a 5 mil seguidores. A
Umbanda/Candomblé e o Espiritismo não chegaram a pontuar.
Fica evidente que na escola, não se discute doutrinas religiosas, é preciso
e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor
amigo, um melhor cidadão e assim diante da diversidade de valores, no despir
da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. Segundo
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18 nos lembra:
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência,
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e
a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela
prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em
público ou em particular. (1948)

A vida vale mais que qualquer discussão sobre a religião certa ou errada.
Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso
analisar as temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de
expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos
diferentes. Portanto, é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida
nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os
princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e
cultura.
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Por isso, ao longo do ensino fundamental é preciso que as escolas
estejam abertas às diversas manifestações culturais da sociedade, para que
promova uma discussão, uma reflexão, um debate a respeito das diferentes
culturas, da valorização do outro, e se reconheça como parte integrante dessa
sociedade complexa, cheia de desafios, mas também de muitos benefícios,
assim como viver em uma sociedade de culturas diversas. Mas tudo isso, quando
conhecidas, estudadas e valorizadas, elas se completam e criam a sua
identidade social.

12.2.

AFETIVIDADE HUMANA E SUAS SUBJETIVIDADES NA
ADOLESCÊNCIA
A transição da adolescência se inicia, fundamentalmente, na raiz das

mudanças biológicas que ocorrem no organismo. No entanto, essas mudanças
estão estreitamente relacionadas com mudanças psicológicas e contextuais que
o adolescente vivencia.
Desta forma, não se pode entender bem essa transição sem analisar as
complexas interações entre os níveis biológico, psicológico e cultural. Esse
conflito do jovem que lida com um novo corpo e tem novas exigências sociais,
ou seja, à raiz das transformações físicas que vai percebendo em si mesmo,
perde o seu lugar de criança na família, não se sente mais compreendido e fala
uma linguagem diferente dos demais o que seria um estranho no ninho.
Percebemos, então, como informa Vygotsky (1986), que a compreensão
do mundo interno pressupõe compreender o externo, pois as funções
psicológicas superiores, aquelas que nos definem como humanos, são de
natureza sócio-histórica e cultural, representando o agregado das relações
sociais internalizadas que se tornaram para o indivíduo funções e formas de sua
estrutura psíquica. Isto é, nossa criatividade, memória, linguagem etc. foram
sendo modificadas pelas nossas vivências e relações no mundo.
É necessário mais reflexões e atividades que sensibilizem os
adolescentes quanto a identidade, bem como a subjetividade humana
possibilitando a promoção de valores que instiguem respeito; Ética; Justiça;
Dignidade;

Responsabilidade;

Amizade;

Honestidade;

Solidariedade;

Autodisciplina; Amor; Confiança; Compreensão; Paz; Fraternidade.
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12.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: OS IMPACTOS DAS AÇÕES ANTRÓPICAS
EM NOSSO MEIO

Pensar em ações educativas que estejam alinhadas a uma temática
intercurricular, como ―Projeto de Vida‖, traz uma proposta mais significativa a
aprendizagem do aluno, que em consonância a BNCC, vem propor alternativas
aos desafios do mundo contemporâneo.
O trabalho com projetos implica em ensino globalizado. Não se pensa
em disciplinas isoladas, mas em um problema real a ser solucionado, no qual as
relações entre objetos do conhecimento e habilidades/competências gerais e
especificas deste componente curricular serão utilizadas para resolver
problemas apresentados pelo processo de aprendizagem e ampliar os saberes
(BRASIL, 2017; BAHIA 2019).
Sob essa perspectiva vale a contribuição de Hernández e Ventura (1998,
p 36) quando descrevem que como aspectos mais relevantes na ação docente
destaca-se:
[...] professor especificando o fio condutor que fará com que o projeto
ultrapasse a aquisição de informações e se torna instrumento para a
construção de novos conhecimentos, como também a atividade dos
alunos com a busca de informações, tratamento dessas informações,
síntese e novos questionamentos; a busca das fontes de informação
onde o educador assumirá o papel de facilitador desse processo
transformando as referências informativas em materiais de
aprendizagem, com uma intenção crítica e reflexiva, mas favorecendo
a autonomia dos alunos.

O aprendizado na escola não pode se restringir unicamente ao
cumprimento de horários, tarefas e exercícios, pois deve ir muito além do simples
formalismo presente no repasse de conteúdos e trabalhos. Logo, o aprendizado
para ser plenamente alcançado, necessita muitas vezes, sair da rotina do
cotidiano da escola. Assim, pensar em Projeto de Vida como um tema
intercurricular, é tão importante na formação dos estudantes; mostrando grande
relevância ao agregar valores, vivências e reflexões comuns a diversas
disciplinas do currículo, possibilitando um espaço de discussão permanente na
escola.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
163 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

PROJETO DE VIDA

A implementação de uma metodologia eficiente resultará na obtenção de
resultados favoráveis para formação dos alunos. Pois na atualidade, as escolas
estão inseridas em diversas realidades sociais, precisando dar conta das
demandas e necessidades de uma sociedade democrática, inclusiva, permeada
pelas diferenças e pautada no conhecimento inter, multi e transdisciplinar, que
exige a construção de competências, habilidades capazes que formar cidadãos
fortes e abertos a maturação de valores fundamentais ao bem viver na
coletividade.
Para tanto, a temática supracitada como Projeto de Vida, contribuirá para
a construção de sujeitos capazes de flexibilizar-se, que se autodetermine e se
autorregule em função das suas análises racionais das situações que é levada
a enfrentar, bem como da socialização. A escola deve formar indivíduos/pessoas
adaptados à sociedade em que vivem.
Para isto, deve fazer com que integrem normas, conhecimentos,
hábitos, valores que privilegiam o grupo social ao qual são chamados
a se integrarem. Ao assumir esta função de socialização, a escola
participa na perpetuação da experiência humana como cultura. O
processo de socialização tem, portanto, duas faces: de um lado o
indivíduo, do outro a sociedade, se bem que em ambas o ensino surge
como ajuda à construção do conhecimento, em que a dinâmica mais
importante é objetivada pela interação entre professor e aluno
(CAMPOS, 2010, p 47).

A evolução do saber e do saber fazer constitui o que se convencionou por
desenvolvimento de competências e habilidades. É uma situação aparentemente
contraditória, por isso, numa sociedade com uma identidade tecnológica,
cognitiva e da informação dos indivíduos, não poderia sucumbir diante das
rápidas e complexas transformações em que são colocadas permanentes para
o desenvolvimento dos projetos individuais e coletivos.
12.4. CULTURA DIGITAL
12.4.1.

AULAS REMOTAS – LÍNGUA ESTRANGEIRA

A elaboração de um Projeto de Vida no Ensino de Língua Inglesa no
município de Jeremoabo-BA é parte vital do currículo, que pretende oferecer
para seus estudantes a condição de que eles atuem no mundo a partir do seu
autoconhecimento e daquilo que projetam para si, como seres humanos
autônomos, solidários e competentes.
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Na área de Língua Estrangeira- Inglês, os alunos, via de regra, chegam
ao Ensino Fundamental II com pouco conhecimento e cheios de expectativas
com relação ao idioma. Em um mundo multicultural e interligado, as pessoas
precisam ter ferramentas que as habilitem a atuar de maneira efetiva nesse novo
contexto. Uma dessas habilidades é a fluência em outra língua.
Contemplando o Projeto de Vida, é essencial a implantação de um Projeto
de Mídias Digitais em Língua Estrangeira, como ferramenta que possibilite que
os alunos desenvolvam as quatro habilidades básicas para se comunicar. Além
do professor formador, dentro da plataforma, os alunos devem contar com o
auxílio de um tutor, que possibilita uma maior diversidade de estratégias de
ensino e aprendizagem, uma gama mais ampla de agrupamentos e um
atendimento mais individualizado a quem tiver dúvidas.
O referido projeto não substitui as aulas presenciais, mas as
complementam. É importante trabalhar as práticas sociais do mundo digital, em
que se empregam diferentes linguagens na construção de significado — verbal,
visual, corporal, audiovisual. Nesse sentido, a Língua Inglesa potencializa as
possibilidades de participação em um ―mundo multimodal‖.
Até o final do Ensino Fundamental os alunos terão que desenvolver:
determinação, esforço, autoeficácia, perseverança, autoavaliação, compreensão
sobre o mundo e preparação para o trabalho. Este Projeto de vida está
relacionado com a capacidade dos alunos refletirem sobre desejos e objetivos
não apenas para o futuro, mas também para o agora.
Isso inclui planejar o que farão a cada ano e etapa de ensino, aprendendo
a se organizar, estabelecer metas e definir estratégias para atingi-las. Também
é necessário saber lidar com frustrações para superar eventuais dificuldades e
não desistir no meio do caminho.
A sala de aula, nos dias atuais, ampliou suas fronteiras, não há como se
manter num espaço físico limitado ignorando as mudanças externas. O
intercambio cultural, a proximidade da globalização, a quebra de barreiras
linguísticas são fatores que não devem ser desprezados. Para isso, a inserção
deste projeto focando no projeto de vida, precisa também fazer parte da rotina
do contexto educacional.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
165 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

PROJETO DE VIDA

Parafraseando um trecho do Documento Curricular Referencial da Bahia
(DCRB), a aprendizagem é um processo ativo e deve ser construído por
professores e estudantes continuamente, por meio da análise, desconstrução e
construção de novas formas de se repensar. Aprender uma língua estrangeira é
mais significativo e efetivo quando a língua é usada para a comunicação.
Este Projeto de Mídias Digitais no município de Jeremoabo-BA, focará no
processo de comunicação e não somente decodificar conteúdos, colocando em
prática aprender uma língua usando-a, e o ensino da Língua Inglesa não deve
ter um fim em si mesmo, ou seja, o estudo deve priorizar sua função
comunicativa, e não apenas a análise de sua estrutura.
Há, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a proposta de
fundamentar as práticas de ensino do inglês a partir de sua função sociopolítica,
uma vez que essa é a língua de contato entre grupos ou membros de um grupo
de falantes de línguas distintas. O inglês é, geralmente, a língua usada para
comunicação em relações de várias naturezas, sejam elas pessoais,
educacionais sejam de negócios.
Este Projeto de Vida contempla as propostas mencionadas no
documento, e como projeto de vida é essencial que ao término do Ensino
Fundamental II, os alunos participantes no contraturno, recebam certificação de
Inglês oferecido pelo município.

12.5. EMPREENDEDORISMO
Incluir o empreendedorismo na escola vem ao encontro à necessidade de
preparar crianças e jovens aos novos desafios do século XXI, em um cenário em
que o mercado de trabalho exige profissionais com competências múltiplas, que
tenham capacidade de aprender, de adaptar-se a situações novas e de promover
transformações.
Empreender é mais do que abrir o próprio negócio ou desenvolver
habilidades de gestão de empresas; a educação empreendedora incentiva o
autoconhecimento e a busca pelo entendimento do outro, dos problemas sociais,
com o objetivo de criar soluções que impactem e transformem a vida das
pessoas e da comunidade.
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Ensinar sobre empreendedorismo desde cedo desperta nos jovens
iniciativa e atitude empreendedora, independentemente de qual o seja o seu
projeto de vida. O empreendedorismo também ajuda os alunos a se
comunicarem melhor, a persistirem diante de uma falha e a se tornarem mais
flexíveis e adaptáveis para enfrentar obstáculos – habilidades que fazem com
que sejam maiores as chances de se tornarem felizes e bem sucedidos em suas
futuras carreiras.

As 10 competências gerais que são diretrizes e devem ser desenvolvidas
ao longo da educação básica, ou seja, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio.
Nesse sentido, destaca-se a convergência direta com a competência 6 –
Trabalho e Projeto de Vida -, que tem como objetivo ―valorizar e apropriar-se de
conhecimentos e experiências para entender o mundo do trabalho para fazer
escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade,
autonomia, criticidade e responsabilidade‖.
A educação empreendedora pode ser aplicada em diferentes níveis de
ensino, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, porque um dos seus
principais objetivos é influenciar os alunos a tomarem decisões sozinhos e serem
responsáveis por suas ações. As metodologias ativas de aprendizagem, como o
Flipped Classroom (Sala de Aula Invertida), Project Based Learning
(Aprendizado Baseado em Projetos) e o e o Design Thinking (pensar através do
design), entre outras, favorecem o ensino do empreendedorismo.
12.5.1.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A Educação financeira não é apenas um conjunto de ferramentas de
cálculo, mas sim é uma leitura de nossa realidade, que nos auxilia no
planejamento de nossas vidas, de prevenção e de realização pessoal e coletiva.
Esse projeto busca levar aos alunos o conhecimento dos conteúdos de
Educação Financeira de forma a desenvolver atitudes proativas e conscientes,
que permitam às pessoas identificarem um melhor posicionamento com relação
aos seus recursos.
Por meio da mudança de comportamento e no desenvolvimento de
atitudes conscientes rumo à sustentabilidade financeira, preparando as futuras
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gerações para desenvolver as competências e habilidades necessárias para
lidar com as decisões financeiras que tomarão ao longo de suas vidas. Deste
modo, é importante que esse projeto seja trabalhado desde os anos iniciais da
vida escolar, afinal, é neste espaço onde damos os primeiros passos para a
construção de nosso projeto de vida. Aprender sobre educação financeira
dentro da sala de aula é fundamental para o fortalecimento da cidadania. Ao
estar ambientado com o assunto, o aluno se torna mais consciente sobre a
importância de tomar decisões acertadas sobre finanças e consumo.
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13. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REDE DE ENSINO
JEREMOABENSE

O Referencial Curricular de Jeremoabo, esta estruturado com o objetivo de
apresentar as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver na Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais e Modalidades
ofertadas, como expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de
todos os educandos.
13.1. EDUCAÇÃO INFANTIL:

GRUPOS POR FAIXA
ETÁRIA

GRUPO I (Crianças de 1
ano a 1 ano e 6 meses)

GRUPO :

GRUPO :

II- 1 ano e 7 meses ; IVIII- 3 anos e 11 meses. V-

4 ANOS;
5 ANOS E 11 MESES ANOS.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM

CONVIVER

O EU O OUTRO E O
NÓS

BRINCAR

CORPOS GESTOS E
MOVIMENTOS

PARTICIPAR

TRAÇOS, SONS,
CORES E FORMAS

EXPLORAR

EXPRESSAR

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO

CONHECER-SE

ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇOES E
TRANSFORMAÇÕES

OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS E DESENVOLVIMENTO : Em cada campo de experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento organizados em CINCO grupos por faixa etária.

Figura 01: Esquema da estrutura da BNCC (*adaptado) - etapa Educação Infantil.

Com base na BNCC e DCRB, cada Objetivo de Aprendizagem e
Desenvolvimento é identificado por um código alfanumérico cuja composição é
explicada a seguir:
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Figura 02: Esquema da composição dos Códigos alfanuméricos- BNCC.

Vale ressaltar que com a construção coletiva do Referencial Curricular de
Jeremoabo, houve adaptações desses respectivos Códigos Alfanuméricos,
levando em consideração a Reestruturação dos Grupos por faixa Etária e
incluindo a sigla do município, ou seja, acrescentando o JE= JEREMOABO.
Exemplo:

EI12OE01JE
EI= EDUCAÇÃO INFANTIL
12= FAIXA ETÁRIA ( correspondente ao GRUPO I e II)
OE= O EU, o Outro e o Nós (campo de experiência)
01= Número sequencial;
JE=Jeremoabo( código construído ou adaptado).

13.2. FUNDAMENTAL I e II: O Ensino Fundamental esta organizado em cinco
Áreas do Conhecimento, algumas delas divididas em componentes
curriculares. Cada área do conhecimento explicita seu papel na
formação integral dos estudantes jeremoabenses e destaca as
particularidades de cada etapa.

Figura

: Esquema da estrutura do Ensino Fundamental I e II- BNCC
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Os componentes curriculares possuem competências especificas que
possibilitam a articulação entre as Áreas do Conhecimento e a progressão entre
os Anos Iniciais e os Anos Finais. Para garantir o desenvolvimento das
competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto
de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos do
conhecimento – conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez, estão
organizados em unidades/eixos temáticas.
As habilidades são identificadas por um código alfanumérico, determinado pela
seguinte estrutura:

ESA= Educação Socioambiental
Figura

: Esquema da composição dos Códigos Alfanuméricos- BNCC.

Ao incluír a sigla do município, ou seja, acrescentando o JE= JEREMOABO.
Temos:
EF07LP01JE
EF= ENSINO FUNDAMENTAL

07= FAIXA ETÁRIA
LP= Língua Portuguesa(componente curricular)
01= Número sequencial;
JE=Jeremoabo( código construído ou *adaptado).
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13.3. EJAI- EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS e IDOSOS:
A modalidade EJAI segue os mesmos padrões das Etapas de Ensino
anteriores, porém sua estrutura traz as particularidades e a realidade dos
sujeitos a ela destinada.

ESTÁGIO I:

ESTÁGIOS

1º ANO

ÁREAS DO
CONHECIMENTO/COMPONENTES
CURRICULARES

LINGUAGENS:

EXATAS:

LÍNGUA PORTUGUESA
ARTE
LÍNGUA INGLESA

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

MATEMÁTICA

ESTÁGIO IV:
6º e 7º ANOS

ESTÁGIO III: 4º
e 5º ANOS

ESTÁGIO II: 2º e
3º ANOS

ESTÁGIO V: 8º
e 9º ANOS

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS POR
ÁREAS

ENSINO
RELIGIOSO

CIÊNCIAS HUMANAS:

GEOGRAFIA
HISTÓRIA

EDUCAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL

ED. FÍSICA

EIXOS TEMÁTICOS POR UNIDADE

MUNDO DO TRABALHO E
TECNOLOGIAS

IDENTIDADE

SOCIEDADE E CULTURA

UNIDADES TEMÁTICAS/OBJETOS DO
CONHECIMENTO/HABILIDADES

Figura

: Esquema da estrutura da Modalidade:EJAI

As habilidades da Modalidade EJAI possuem um Código Alfanúmerico
específico, caracterizado pela seguinte estrutura:

EJAIE1MA01JE
EJAI= EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

E1= Estágio I
MA= Matemática(componente curricular)
01= Número sequencial;
JE=Jeremoabo( código construído ou *adaptado).
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14. EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil é direito da criança, dever do estado e da família. Hoje
é reconhecida como a etapa essencial para a construção identidade e
subjetividade

da

criança,

sendo

extremamente

importante

para

seu

desenvolvimento integral em todos os aspectos físico, psicológico, intelectual e
social que formarão a base educacional para a vida toda, É importante ressaltar
que é direito de todas as crianças terem acesso à Educação Infantil, e existem
leis que asseguram tais direitos. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação LDB, nº 9394/96 nos artigos 29 e 30 enfatiza a organização das crianças em
creches e pré-escolas:
Art. 29 – A Educação Infantil, primeira etapa da educação
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança de até 5(cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.
Art. 30 – A Educação Infantil será oferecida em:
I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três
anos de idade.
II – Pré-escolas, para as crianças de 4(quatro) anos a 5 (cinco)
anos de idade (BRASIL, 2013, p.12).

É inegável que a criança tem direito a uma educação de qualidade, em
escolas adequadas e com profissionais qualificados, para que assim possa
assegurar seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.
A história da Educação Infantil na Rede Municipal de Jeremoabo caminha
junto com a história da Educação Infantil brasileira, pois vem passando por
transformações e diferentes olhares sobre o ato de educar e cuidar e atualmente
vive um momento novo, especialmente, pelo reconhecimento de que esta etapa
se caracteriza, em primeiro lugar, como um espaço de garantia dos Direitos da
Criança. Isto significa se deslocar da ideia inicial de que a Creche é um direito
da família, para uma compreensão de que, antes disso, é um direito da criança,
para viver sua infância com adequadas condições de desenvolvimento.
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Com o passar do tempo, a representação social da criança vem mudando
e hoje ela é reconhecida como sujeito de direitos e ator social e,
consequentemente, isso trouxe novas funções para as instituições de educação
infantil que precisaram se a adaptar para atender essas as particularidades
desses alunos, e, junto a isso, a função dos adultos responsáveis pelo seu
desenvolvimento, no plano da gestão municipal, dos profissionais ou familiares
também vem mudando, o PNE, em sua primeira meta propõe ―universalizar, até
2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a
oferta de educação infantil de forma a atender no mínimo 50% da população de
até 3 anos‖.
Na educação infantil o cuidar e o educar são tratados de forma
indissociável. Nesse contexto, é importante explicitar o significado de cuidar e
educar em uma instituição de educação infantil.
O cuidar traz a ideia de preservação da vida, de atenção, de acolhimento,
envolvendo uma relação afetiva e de proteção. Já o educar tem o sentido de
orientar, ensinar, possibilitar que o outro se aproprie de conhecimentos e valores
que favoreçam seu crescimento pessoal, a integração e transformação do seu
meio físico e social.
A concepção de cuidado e educação adotada recentemente na educação
infantil se apoia no reconhecimento da criança como sujeito humano que
aprende e se desenvolve, mas para isso é necessário que no seu processo de
formação a pessoa que trabalha com ele atue nas duas direções.
Nesse sentido, o Plano Municipal de Educação de Jeremoabo traz ações
para ampliar a oferta de vagas para educação infantil e com o passar dos anos,
essa oferta vem se concretizando, como forma de assegurar à permanência
dessas crianças nos ambientes educativos e assim, garantir o direito a
educação. Entretanto, ainda esbarramos em alguns entraves como: espaços
educativos com estrutura física adequada para esse atendimento, formação
continuada dos professores para atuarem com as crianças, entre outros.
Ainda em relação ao PME embora a oferta de formação continuada esteja
garantida aos profissionais da Educação Básica como direito na legislação e
contemplada no Referencial e em outros documentos norteadores nacionais, o
acesso e as condições sob as quais a mesma é oportunizada aos profissionais
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de Educação Infantil no nosso município, ainda se configura nos dias atuais
como um desafio a ser superado. Como aponta Kramer:
A formação de profissionais da educação infantil –
professores e gestores – é desafio que exige a ação
conjunta das instâncias municipais, estaduais e federal.
Esse desafio tem muitas facetas, necessidades e
possibilidades, e atuação, tanto na formação continuada
(em serviço ou em exercício, como se tem denominado a
formação daqueles que já atuam como professores)
quanto na formação inicial no ensino médio ou superior.
(2006, s/p)

Tendo em vista todo o contexto, o nosso município vem avançando em
suas ações para que esse atendimento seja realizado com mais qualidade, visto
que o município possui uma área territorial expansiva o que dificulta o
atendimento maior às crianças de creche e pré-escola.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil apontam a
necessidade de considerar os saberes, as curiosidades e as manifestações
infantis na organização curricular. Nas bases dessas Diretrizes está uma
concepção integral e holística de currículo.
O ambiente cooperativo é um fator determinante do currículo holístico.
Entende-se que as crianças aprendem com o trabalho cooperativo, pois através
das estratégias propostas, elas podem partilhar ideias entre si e a partir das
relações através iniciativas e as produções de significados das crianças, elas
são encorajadas a se desenvolver em suas aprendizagens.
A partir das atividades oferecidas, é preciso que haja uma reflexão
permanente do educador sobre os saberes e manifestações das crianças. Tratase de uma ampliação de olhar, na qual é preciso observar não só o que é
oferecido à criança, mas de que maneira ela se relaciona com essa prática, como
recebe as propostas e o que nos revela através de palavras, gestos, empolgação
e recusas.
Visamos uma educação para o desenvolvimento integral, mas para isso é
necessário que a construção de conhecimento articulada pelo currículo escolar
fortaleça processos colaborativos na articulação de práticas pedagógicas para o
aproveitamento adequado do tempo que se passa na escola, por isso, o
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estudante deve ter a oportunidade de se apropriar de um currículo estruturado
para uma boa aprendizagem, e com ênfase nas múltiplas linguagens, que
favoreçam os aspectos físicos, sociais, culturais, emocionais, afetivos e
intelectuais.

14.1. MARCOS LEGAIS
Para toda ação educativa é necessário pensar sobre as especificidades
de cada grupo, defendidas legalmente, que a partir da igualdade também é
necessário identificar as diferenças e respeitá-las, não somente em relação ao
acesso, atendimento e permanência na escola, mas oferecendo as condições
próprias para a aprendizagem, que é o foco principal do currículo.
Nesse sentido, o Referencial Curricular de Jeremoabo-Ba, apresenta uma
proposta com o objetivo de garantir a aprendizagem e o desenvolvimento dos
estudantes, transformando realidades e fazendo valer justiça social com mais
igualdade de oportunidades.
Analisando o histórico da Educação em nosso país, no que se refere a um
direito de todos, percebemos que houveram muitas desigualdades nessa
trajetória, deixando marcas profundas, e sabemos que ainda continuam. Porém,
a situação vem mudando gradativamente, com a garantia de direitos previstos
em diversos documentos, como a Constituição, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, LDBEN, Plano Nacional de educação, Diretrizes, Resoluções,
BNCC, entre outros. A luta não é apenas para o acesso à escola, mas à uma
educação igualitária, que garanta o respeito à diversidade, inclusão,
historicidade, cultura, aprendizagem de qualidade, enfim, que todos possam ser
capazes de aprender e se desenvolver de forma integral. Portanto, a proposta
de elaboração dos referenciais curriculares tem o objetivo de através dos
projetos pedagógicos na prática, garantir com mais autonomia o direito de todos
à educação.
Toda criança, adolescentes, jovens e adultos têm o direito à
aprendizagem escolar. Direitos esses que trazem melhor qualidade de vida e
melhorias para o município, na cultura, na arte, na descoberta de suas
habilidades, dentre outras.
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Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi possível
orientar a sociedade e as famílias, sobre o processo de acompanhamento do
rendimento dessas crianças, cumprindo sempre com suas responsabilidades.
As crianças e adolescentes são beneficiadas com merendas de
qualidade, transporte escolar, excelentes profissionais que ajudam no
rendimento da aprendizagem e assim podem lutar por mais conquistas e planejar
um futuro melhor.
Para que tudo desse certo foi necessário criar leis para ajudar no
fortalecimento da educação e também fazer com que cada município cumpra
com seus direitos e deveres. Direitos iguais para todos sem distinção de cor,
raça ou classe social. É necessário buscar novos conhecimentos para fortalecer
as ações educativas para garantir o direito à educação.
Em nosso município, é preciso fortalecer as políticas de atendimento
educacional, repensando o currículo, proporcionando formação continuada e
oferecendo recursos pedagógicos adequados ao desenvolvimento da prática.
No Plano Municipal de Educação constam metas que visam a melhoria da
qualidade na educação e estratégias que asseguram a articulação das políticas
educacionais com as demais políticas sociais e culturais. Dessa forma, percebese conectivos com a política de currículo à medida que se pretende promover a
equidade educacional e diversidade cultural, assim como, garantir a inclusão
com suas respectivas necessidades, respeitar as especificidades da Educação
do Campo, Quilombola, EJAI, e a aplicação da Lei 10.639, nos currículos, para
estudo da cultura afro-brasileira

14.2. A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E DE CRIANÇA NO

CONTEXTO EDUCACIONAL
É importante salientar que o conceito de infância é algo historicamente
construído e acompanha as mudanças ocorridas nos diversos contextos sociais,
onde não existe um padrão específico para se viver a infância, pois essa é a
etapa associada a descobertas que envolvem o meio em que a criança estão
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inserida a partir de uma relação dentro dos diversos contextos sociais. Para
Silveira (2000), como a sociedade está sempre em movimento, a vivência da
infância muda conforme os paradigmas do contexto histórico.
Sabendo que o conceito de infância já algo inexistente, onde as crianças
eram vistas como adultos em miniatura. Nesse contexto, Philippe Aries traz uma
nova concepção de infância a partir das suas discussões e nesse momento,
surge o primeiro sentimento de infância. Nessa relação, começam a diferenciar
a infância da idade adulta e consequentemente a criança do adulto. A partir
desse momento a criança começa a ganhar espaços particulares.
Sendo a própria infância uma construção social, precisamos estar
atentos, não só as especificidades das vivências das crianças de diferentes
classes sociais, etnias etc. como também na sua heterogeneidade. Atualmente,
entende-se a infância como uma etapa muito importante na formação do caráter
do ser humano. Não é uma simples fase da nossa vida. É um mecanismo que
nos ajuda na formação da estrutura da nossa personalidade.
A BNCC e o DRCB trazem uma nova concepção da relação entre infância
e educação escolar, pois compreendem a criança como o centro do processo
educativo, sendo ela ativa e participativa nas situações propostas assim, será
capaz de criar, de fazer, de brincar, de aprender e ensinar através das
experiências significativas apresentadas com base nos direitos de aprendizagem
a partir das interações e brincadeiras e dos campos de experiências.
As Diretrizes Curriculares para a Educação infantil trazem no artigo 4 um
ponto fundamental no que diz respeito ao currículo:
As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão
considerar que a criança, centro do planejamento curricular,
é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações
e práticas cotidianas em que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura.

E a partir dessas experiências de infância ela irá aprender a conhecer, e
adquirir os instrumentos da compreensão, aprender a fazer, para poder agir
sobre o meio envolvente, aprender a conviver e a ser. Todas essas vias do saber
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garantem os direitos de aprendizagem das nossas crianças promovendo a
construção do conhecimento a partir de experiências significativas que
oportunizem o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar.
Possibilitando desta forma o conhecer-se nas vivências cotidianas,
opinando, escolhendo e participando de cada uma delas que estão interligadas,
apresentando pontos de contatos e de relacionamentos a partir dos interesses
das crianças para a construção da autonomia, produzindo sua própria identidade
histórica e cultural. Nessa perspectiva, o ambiente educativo se torna um espaço
de socialização e aprendizagens, proporcionando a criança um espaço de
interação com o meio e conhecimento de mundo.
Dentro desse propósito, tendo em vista os eixos estruturantes das práticas
pedagógicas e as competências da educação básica, assegura a essas
crianças, direitos de aprendizagem nas quais possam desempenhar um papel
ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os
outros e o mundo social e natural.
E é nesse ambiente vivenciado que entra o papel da creche e pré-escola
como ferramenta para o desenvolvimento cognitivo e afetivo na infância, fazendo
a criança interagir por meio de perspectivas lúdicas, sem esquecer das
estratégias pedagógicas de aprendizagem. A otimização dos primeiros anos de
vida das crianças é o melhor investimento que poderíamos fazer como sociedade
para se assegurar de seu futuro sucesso. Tomar consciência desse processo
requer mudanças nas atitudes dos atores sujeitos do currículo.
A entrada das crianças na creche na maioria das vezes é a primeira
separação com a família para uma socialização estruturada, desta forma, a
concepção EDUCAR e CUIDAR se completam no processo educativo.
A educação na infância deve promover uma formação qualificada
em que a inclusão de diversos aspectos como físico, emocional, cognitivo, éticos,
culturais estejam associados, sendo assim acolhendo a "bagagem" com todas
as vivências e experiências construídas na família e comunidade, servirão para
nortear as propostas pedagógicas voltadas para uma formação qualificada.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
179 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO INFANTIL

A fase do desenvolvimento em questão é a mais importante da vida do
ser humano, em que os indivíduos formam a sua concepção de mundo e
internalizam conceitos. Para tanto, é importante que pais e educadores
compreendam bem sobre essa fase de desenvolvimento e tenham claros seus
objetivos, pois toda a informação dada à criança será armazenada e a partir dela
estabelecerá suas relações. O desenvolvimento e o processo de aprendizagem
estão ligados ao meio social em que a criança vive e tem acesso as relações
culturais.

A CONCEPÇÃO DE CRIANÇA

14.2.1.

A concepção de criança e de infância vem mudando ao longo dos anos.
Durante muito tempo a criança foi associada a um ser vazio, passivo e que
dependia do adulto para realizar as atividades cotidianas.
Partindo desse contexto e analisando como estão sendo percebidas
atualmente, tendo em vista um contexto histórico, podemos perceber uma
mudança de concepção tanto sobre a criança, quanto sobre a infância, a partir
da construção dos documentos norteadores como a BNCC e os DCRBs.
Dentro de uma evolução de concepção, a BNCC revela a criança como
um ser que:
―[...] observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz
julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e
se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e
nas interações com o mundo físico e social‖ (BRASIL, 2017, p.
36).

Sob esta percepção, a criança hoje é vista como sujeito histórico, de
direitos, reprodutor e produtor de cultura, cuja identidade pessoal e coletiva
constitui-se pelas vivências no contexto social, por meio de experiências
qualificadas no brincar, no fantasiar, no explorar, no questionar, construindo
sentidos sobre a natureza e a sociedade (BRASIL, 2009a).
Os DCRBs também trazem um novo olhar e uma nova concepção de
criança, considerando seus direitos como determinantes para as diretrizes para
a educação infantil. Sendo assim, ela é compreendida e reconhecida como um
sujeito de direitos que deve ser vista como participante ativo de todo o processo
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educativo proporcionando-a os direitos de brincar, explorar, conviver, aprender,
se relacionar, se comunicar e participar, não sendo vista como um objeto.
Dessa forma, apresentam um reconhecimento para essa criança,
entendendo-a como um ser real que pensa, reflexiva, cidadã, afastada de
concepções atreladas no ―vir-a-ser‖, proporcionam espaços de protagonismo
infantil e as incluem em ambientes educativos em que a expressão, o afeto, a
socialização, o brincar, a linguagem, o movimento, a fantasia e o imaginário que
permitem processos de aprendizagem e desenvolvimento, assim como toda
prática pedagógica
Dentro desse contexto, o professor deve ter em sua ação pedagógica uma
intencionalidade educativa criando situações de aprendizagens para que a
criança interaja durante todo o processo educativo e não seja apenas aquela
criança vazia, que não sabe o que fazer, evitando torna-la uma criança passiva
em meio ao que lhe é apresentado como antes ela era vista, numa relação de
passividade.
Sendo

assim,

buscamos

oportunizar

e

garantir

às

crianças

jeremoabenses o acesso à um modelo de Educação Infantil de qualidade, em
que os direitos de brincar, expressar-se, comunicar-se, conviver, participar e
explorar (BRASIL, 2017) sejam garantidos e, acima de tudo, que os direitos de
ser criança e de viver sua infância com dignidade seja respeitado.
Reconhecendo assim que, nas interações e nas abordagens lúdicas
trabalhadas, cada criança apresenta seu ritmo e sua forma particular de
relacionar-se consigo, com o outro e com o contexto, de forma a manifestar suas
emoções e curiosidades, elaborar um modo próprio de agir nas diversas
situações que vivenciam (BRASIL, 2009a).

14.2.2. AS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO

INFANTIL
Ao considerarmos o contexto da Educação Infantil e como se
desenvolvem as aprendizagens temos dois eixos estruturantes: interações e
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brincadeiras, propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DNCEI) e pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Esses eixos representam muito na Educação Infantil, elas podem mediar,
facilitar, favorecer todo processo de desenvolvimento dos processos de
aprendizagem de uma criança tendo como base o que é exposto pela BNCC
(p.36).
O brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes
espaços e tempos, com diferentes parceiros (Crianças e adultos)
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais,
seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas,
cognitivas, sociais e relacionais

Desse modo a mesma define seis direitos de aprendizagem que devem
ser assegurados a todas as crianças. Esses direitos são: Conviver, brincar,
participar, explorar, expressar e conhecer-se, que juntos asseguram as
condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam
desempenhar um papel ativo.
Pensar no papel dos direitos de aprendizagem como o brincar, é
necessário entender que está ação já nasce com a criança e que esse direito
pode fazer com que as crianças se sintam seguras e autoconfiante em suas
capacidades sociais e cognitivas.
A criança adquire conhecimento de mundo, a partir do ato de brincar e
interagir, sendo assim, cabe ao professore refletir sobre suas práticas e
acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças garantindo uma
conexão entre professor e aluno, fazendo as seguintes perguntas: Em minha
prática, como tenho buscando garantir o brincar e as interações as minhas
crianças? Quais brincadeiras vejo como preferidas da turma? Como posso
aumentar o repertório das brincadeiras? Entender refletir e planejar práticas
onde a criança está no centro do processo; conhecendo suas maneiras de ser e
está no mundo.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em seu
Artigo 9º, definem as interações e as brincadeiras como eixos norteadores das
práticas pedagógicas da Educação Infantil (BRASIL, 2009). Essa definição
reafirma o direito que as crianças têm de viver cada momento como um tempo
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único, histórico e social, com seus desejos e suas necessidades próprias, de
estar e de participar das experiências feitas e pensadas para e com o seu grupo,
como um direito, uma forma de fazer-se, de ser.
As interações e brincadeiras na Educação Infantil, segundo a BNCC, vem
como uma forma de assegurar na primeira infância o direito de ser criança, de
brincar, fazer barulho, imaginar, expressar sua meninice com a liberdade que a
idade requer. É interessante perceber e reconhecer que o profissional que esteja
responsável em cuidar da criança deve colocar ela em contato com o mundo a
sua volta, permitido a exploração das relações, favorecendo a interação nesse
contexto e desconstruindo a ideia de que a criança ainda é uma tábula rasa.
Nesta perspectiva a interação entre as crianças, são os melhores
estímulos para aprendizagem, essa troca de conhecimento entre elas, o
confronto de pensamento cria possibilidades e hipóteses de troca de
informações entre elas.
A brincadeira e a interação social além de construir auxílio na formação
da criança, nas esferas emocionais, intelectuais e sociais. Tanto a interação
quanto a brincadeira e o brinquedo podem ser englobados em um universo
maior, pois a busca do saber torna-se importante e prazerosa quando a criança
aprende brincando. Através do brincar, é possível formar indivíduos com
autonomia, motivados para muitos interesses e capazes de aprender
rapidamente.
Privar uma criança da interação social e do brincar é negligenciar sua
qualidade de vida. Quando oferecemos a ela a oportunidade de brincar,
oferecemos também uma perspectiva de vida melhor, um desenvolvimento
sadio, natural e mais que isso a possibilidade de se reconhecer como sujeito
social, se entender como parte do mundo e interagir com ele, pois é através do
corpo e com o corpo que o ser humano percebe os objetos que o cercam.
Vigotsky (1987) afirma que, a criança vivencia a experiência no brinquedo
como se ela fosse maior do que é na realidade, fator de grande importância no
seu desenvolvimento. Nesta perspectiva, é preciso acreditar, fazendo do brincar
momentos de grandes conquistas,
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Sendo assim a consolidação da Base Nacional Comum Curricular para a
Educação Infantil (BRASIL, 2017) traz as interações e as brincadeiras como
eixos estruturantes para as práticas pedagógicas e as competências gerais da
educação básica, assegurados em seis direitos de aprendizagem e
desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.
A partir desses direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, o
currículo da Educação Infantil estrutura-se em campos de experiências que
proporcionam às crianças experiências significativas em um conjunto de
possibilidades, de situações e de linguagens.
A busca pelo saber torna-se importante e prazerosa quando a criança
aprende brincando. É possível através do brincar, formar indivíduos com
autonomia, motivados para muitos interesses e capazes de aprender
rapidamente. A interação, a brincadeira e o brinquedo podem estar relacionados
em um universo maior de práticas educativas e aos saberes que as crianças
devem constituir nessa relação.
As interações e as brincadeiras permitem à criança vivenciar experiências
de forma individual, em pequenos ou grandes grupos e com diferentes
agrupamentos etários, bem como na relação com os adultos, os objetos e o
espaço. Por isso, as práticas pedagógicas devem ser amplas partindo de uma
intencionalidade pedagógica, colocando a criança como centro do processo
educativo, partindo de experiências diversificadas tendo as interações e as
brincadeiras como eixos norteadores para potencializar a aprendizagem e o
desenvolvimento da criança.
Nesta perspectiva, é preciso fazer do brincar momentos de grandes
conquistas. Entende-se que o sucesso na educação das crianças exige a
transformação da escola em um ambiente alfabetizador rico em estímulos que
provoquem atos de descobertas, permitam através da interação, compreender o
funcionamento de diferentes linguagens, possibilitem a apropriação de seu uso
social e forneça elementos que desafiem a criança a pensar, a participar, a
desenvolver competências e habilidades no processo de elaboração de
conhecimentos.
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Além de proporcionar a criança acesso a variedade de brinquedos,
brincadeiras e dinâmicas, o educador deverá estimular o enfrentamento dos
desafios cognitivos e promover o encantamento da criança para com o universo
da aquisição de conhecimentos no nível de sujeito individual e no nível de grupo
de trabalho através da interação com o outro.
14.2.3.

A ROTINA: RELAÇÃO COM OS TEMPOS E ESPAÇOS

A rotina é um elemento importante e motivador para o processo educativo
e proporciona à criança sentimentos de estabilidade e segurança.
Os momentos organizados para a rotina na escola infantil são muito
importantes para o desenvolvimento da criança e da proposta pedagógica e
curricular é a partir dessa execução das atividades, que se cria uma relação entre
teoria e prática e da atuação dos diferentes profissionais.
A rotina é muito importante porque possibilita à criança mais segurança e
domínio do espaço e do tempo que vive dentro da escola. Dentro dessa rotina
cada criança atende aos comandos do educador com mais facilidade, pois elas
sabem o tempo certo para cada atividade proposta. Tornando assim o processo
de prender mais prazeroso. Também proporciona maior facilidade de
organização espaço-temporal, e a libertado sentimento de estresse que uma
rotina sem estrutura pode causar.
Para os menores, quase tudo que eles vivem é uma brincadeira. Na
Educação Infantil, não podemos separar o brincar dos momentos de aprender.
Essa junção exige que espaços e rotina da escola sejam bem planejados para
proporcionar multiplicidade de experiências e contato com todas as linguagens.
Mantendo sempre o cuidado com segurança e saúde.
É muito importante que as atividades oferecidas para as crianças
menores, não sejam as mesmas oferecidas as maiores. Os desafios se
modificam e exigem novos elementos. Por isso, a organização das salas não
deve ser do mesmo jeito.
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A sala deve ser um ambiente especialmente criado para proporcionar
experiências variadas como um mobiliário adequado às necessidades de cada
criança, criando assim possibilidades de independência e autonomia.
Existem alguns fatores que devem ser levados em consideração quando
falamos em espaço para os pequenos, como o número de crianças, faixa-etária
e características do grupo são fundamentais na organização do espaço. Os
ambientes infantis devem promover identidade pessoal, desenvolvimento
oportunidade para movimentos corporais, estimulação dos sentidos, sensação
de segurança, confiança. Por tanto deve-se valorizar o uso do espaço interno e
externo das creches e de outros espaços de educação infantil.
A organização dos tempos e dos espaços nas instituições de Educação
Infantil requer um pensar e um planejar constantes, pois as experiências vividas
e proporcionadas diariamente exigem essa organização. Para tanto, ela
necessita ser feita de forma adequada, levando em conta a faixa etária da
criança, assegurando seus direitos de aprendizagem e de desenvolvimento.
Em relação ao tempo, destaca-se a importância de serem valorizados os
direitos às rotinas flexíveis, à participação das famílias, ao olhar individualizado
para as crianças, à proteção e à participação social, à mediação qualificada, aos
momentos de vivência com grandes e pequenos grupos e aos momentos de
vivência e interação com crianças de outras idades e adultos. Para isso, os
profissionais da Educação Infantil precisam ter uma escuta ativa em relação ao
tempo subjetivo da criança.
De acordo com os Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil
(BRASIL, 2006a, p. 18-19),
―[...] a qualidade relaciona-se com a oferta das condições
para

as

crianças

usufruírem

plenamente

suas

possibilidades de apropriação e produção de significados
no mundo da natureza e da cultura‖, reforçada com os
Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de
Educação Infantil (BRASIL, 2006b).

Torna-se necessário, portanto, pensar na organização de espaços
propositivos, que permitam a todos a possibilidade de ter vivências e
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experiências diferenciadas, de forma a ampliar suas capacidades de aprender,
de expressar seus sentimentos e pensamentos. Esses espaços podem ser
internos ou externos.
Em relação aos espaços internos, é necessário prever uma transformação
tanto na disponibilização quanto no tipo de materiais oferecidos, os quais não
são estáticos e poderão ser sempre manipulados.
Essas mudanças serão resultado de uma observação por parte dos
professores e demais funcionários das instituições, no sentido de detectar que
necessidades e interesses as crianças evidenciam.
O espaço precisa ser acolhedor, conter elementos das práticas
vivenciadas pelas crianças, garantir as manifestações culturais, um lugar que
permita o sentimento de pertencimento e a comunicação clara e acessível. O
mobiliário e os materiais devem ser adequados para faixa etária, um ambiente
organizado e, ao mesmo tempo, flexível, que proporcione conforto, segurança e
desafios.
Usar espaços externos também deve ser fator essencial, contando com a
possibilidade de organizá-los em áreas diferenciadas, de forma que propiciem
interações diversificadas, possibilitando aprendizagens. Para isso, é necessário
analisar como o espaço externo deve ser estruturado para acolher as
experiências das crianças, que não são apenas motoras, mas também afetivas
relacionais e cognitivas. O ambiente externo deve ser acolhedor, seguro, com
locomoção acessível, dificultada e ao mesmo tempo estimulante. Deve prever
espaços com sombra e com sol, com pisos diversificados, como terra, pedra,
madeira, grama, etc.
Dessa forma, o espaço físico constitui-se em um lugar que proporciona
desenvolvimento de múltiplas habilidades e sensações, e que, a partir da sua
riqueza e diversidade, desafia permanentemente aqueles que o ocupam.
Espaços que incentivem a autoria e a autonomia das crianças, de modo a
favorecer a construção de estruturas cognitivas, físicas, sociais e emocionais.
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14.2.4.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Reconhecendo o valor que a Educação Infantil tem na vida de todas as
crianças, por ser a primeira etapa da Educação Básica é necessário analisar o
perfil dos educadores e dos profissionais que atuam nessa área, pois será
desenvolvido um trabalho com crianças de zero a cinco anos de idade que será
a base de todo o processo educativo. Nesse contexto, é preciso que seja um
profissional comprometido e reflexivo, tendo em vista as características e
peculiaridades próprias das crianças.
Considerando as singularidades da educação infantil, o profissional que
atua com essa etapa também precisa ter uma visão holística do processo de
ensino e aprendizagem, com um modo particular de enxergar esse mundo único
que é o da criança. A capacidade observadora, sensível e dinâmica deve
permear as ações do educador, compreendendo o ato de educar e cuidar de
forma indissociável. Destarte, a didática requer experiências baseadas na
ludicidade, diante de uma prática brincante, ao tempo em que diversos
conhecimentos são construídos através da curiosidade e das Interações.
As pessoas, que têm a responsabilidade de cuidar/ educar
crianças nesta faixa etária, desempenham um papel
fundamental no processo de desenvolvimento infantil, pois
servem de intérpretes entre elas e o mundo que as cerca. Ao
nomearem objetos, organizarem situações, expressarem
sentimentos, os adultos estão cooperando para que as crianças
compreendam o meio em que vivem e as normas da cultura na
qual estão inseridas. Portanto, os diferentes profissionais
envolvidos na Educação Infantil têm uma importante tarefa a
cumprir, na tentativa de contribuir para um desenvolvimento
agradável e sadio. São, portanto, mediadores entre a criança e
o meio. ( FELIPE, 1998, p. 8)

Nesse sentido, considerando que há aspectos que interferem de forma
significativa para a efetivação de uma prática de qualidade na Educação Infantil,
entende-se que o papel desses profissionais é constituído por elementos
essenciais, entre eles: reconhecer as especificidades dos processos de
desenvolvimento e de aprendizagem, respeitando os ritmos, os desejos e as
necessidades das crianças; reconhecer e acolher as necessidades manifestadas
pelas crianças.
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Entendendo o acolhimento como necessidade e condição do exercício de
sua cidadania; considerar as interações das crianças com seus pares, com os
adultos e com o meio natural e cultural, um propulsor do desenvolvimento infantil;
assegurar o conforto, a segurança e o bem-estar das crianças; possibilitar que a
criança conquiste progressivamente sua autonomia e autoria nas ações de forma
criativa e responsável; estar disponível à escuta e à observação constante;
promover a participação das crianças no dia a dia e lidar com situações não
previstas. Desse modo, é importante ressaltar que:
[...] as práticas pedagógicas devem ocorrer de modo a não fragmentar
a criança nas suas possibilidades de viver experiências, na sua
compreensão do mundo feita pela totalidade de seus sentidos, no
conhecimento que constrói na relação intrínseca entre a razão e
emoção, expressão corporal e verbal, experimentação prática e
elaboração conceitual. As práticas envolvidas nos atos de alimentarse, tomar banho, trocar fraldas e controlar os esfíncteres, na escolha
do que vestir, na atenção aos riscos de adoecimento mais fácil nessa
faixa etária, no âmbito da Educação Infantil não são apenas práticas
que respeitam o direito da criança de ser bem atendida nesses
aspectos, como cumprimento do respeito a sua dignidade como
pessoa humana. Elas são também práticas que respeitam e atendem
ao direito da criança de apropriar-se por meio de experiências
corporais, dos modos estabelecidos culturalmente de alimentação e
promoção de saúde, de relação com o próprio corpo e consigo mesma,
mediada pelas professoras e professores que intencionalmente
planejam e cuidam da organização dessas práticas. (DCNEI‘s ,2009,
p.9 - 10).

Sendo assim, é preciso perceber as necessidades básicas da faixa etária
e atendê-las, os profissionais têm o papel de mediadores entre a criança e o
conhecimento, seja ele cognitivo, sensorial, motor ou emocional.
Para que o educador atue com compromisso no processo educativo, é
preciso levar em consideração as características particulares de cada faixa etária
da Educação Infantil para que desse modo, envolva as crianças em experiências
significativas, que possibilitem o desenvolvimento das suas capacidades, da sua
linguagem, da expressão de seus saberes, seus sentimentos, seus desejos,
suas experiências e suas necessidades.
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A práxis educativa dessa etapa tão específica será norteada pela
necessidade de atender aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da
criança, o que torna essencial atender os aspectos físicos, cognitivo,
socioemocional; interligados na rotina pedagógica diária, transformando-se em
atitudes concretas através dos campos de experiências também integradores.
A formação profissional continuada é extremamente importante para a
construção de uma educação qualificada, assim como, fortalecer os recursos
necessários de apoio ao educador, o espaço e o tempo, previstos nos
documentos da educação infantil.
Ser profissional da Educação Infantil é, nesse sentido, ser um educador
com atitude investigativa e observadora da própria prática, é estar em um
processo contínuo de formação e pesquisa, é ter o compromisso com a profissão
escolhida e consciência de que suas intencionalidades pedagógicas e ações
contribuem de forma significativa na formação integral das crianças.
14.2.5.

A RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA

É na infância que o desenvolvimento cognitivo ocorre de forma mais
intensa. Também é nesse período que o indivíduo começa a compreender a
existência do outro e aprender a conviver com as diferenças. Nesse sentido,
tanto a família quanto a escola constituem relevantes alicerces para estimular
esses aspectos nas crianças.
A família é a fonte inicial de aprendizados na vida de uma criança, a fase
escolar deve vir para complementar essa aprendizagem. Para que isso seja
possível, é imprescindível manter uma boa relação entre família e escola.
O ato educativo inicia na relação com família que tem uma função muito
importante no fazer pedagógico, por ter entre suas funções, uma muito
importante que é a de mobilizar a educação e de fazer a mediação do
desenvolvimento infantil, sendo um agente socializador, responsável por cuidar,
em parceria com as instituições de ensino, da formação integral da criança.
Nesse processo, há de assegurar os direitos de aprendizagem em espaços de
desenvolvimento infantil comprometendo-se na construção da identidade
individual e coletiva, de forma a considerar a diversidade de relações sociais e
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compreender a constituição de famílias diversas e do respeito para com seus
hábitos, suas culturas e suas vivências.
Na consolidação das leis e dos documentos voltados às definições das
propostas pedagógicas a serem desenvolvidas nas instituições de Educação
Infantil, considera a criança como sujeito de direitos e deveres. Inserida nos
dispositivos legais, a Educação Infantil passa a ser uma atribuição do governo,
dever da família e da escola. Dessa forma, as particularidades das ações
educativas voltadas à criança devem ser planejadas de forma a resguardar os
valores socioculturais dos grupos.
Nesse sentido o currículo da Educação Infantil deve ser pautado em suas
ações pedagógicas que fortaleçam essa parceria, no entendimento de que a
educação abranja, de acordo com o Art. 1º da LDB,
―[...] os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais‖ (BRASIL, 1996,
n.p.).

Como visto a união entre esses dois aspectos tão relevantes na vida dos
pequenos, refletem no desenvolvimento dos mesmos. Há diversos benefícios da
proximidade entre a família e escola, sendo objetivo comum dessa relação,
oferecer a criança boas condições de desenvolvimento e aprendizagem. Uma
proximidade bem sucedida permitirá que família e escola conheçam suas
realidades, limitações e busquem soluções que beneficiaram o processo
educativo do aluno.
Desta forma, fica explicito que a educação infantil está sendo resinificada
e a parceria entre a escola e a família é de fundamental importância para a
aprendizagem das crianças. Essa ressignificação reflete-se evidentemente no
reconhecimento que estas são dimensões presentes na educação das crianças
que devem ser traduzidas no currículo e na relação indissociável entre a família
e as instituições de Educação Infantil.
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14.2.6.

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A avaliação, na Educação Infantil, tem o objetivo de acompanhar a
aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, de modo a valorizar seus
saberes e redirecionar o planejamento do professor, como indicam as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil, em seu Parecer CNE/CEB Nº 20,
de 11 de novembro de 2009:
A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática
pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar as
aprendizagens das crianças. Ela deve incidir sobre todo o
contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o modo
como foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às
crianças individualmente e ao coletivo de crianças, a forma como
o professor respondeu às manifestações e às interações das
crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o material
oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das
atividades. (BRASIL, 2009, p. 17).

Portanto, na Educação Infantil a avaliação deve ser permanente, sendo
assim, um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica do professor a
partir de uma intencionalidade educativa na busca de melhores caminhos para
orientar as crianças a partir de elementos que podem estar contribuindo, ou
dificultando, as possibilidades de expressão da criança, sua aprendizagem e
desenvolvimento.
A avaliação deve contemplar a evolução contínua, colocando a criança
como protagonista em seu processo. Uma avaliação centrada no olhar atento
para cada criança, construindo a partir do seu erro, em uma ação-reflexão-ação,
ou seja, errar para acertar.
Sendo a avaliação instrumento de reflexão da prática, algumas ações
tornam-se fundamentais para que essa reflexão ocorra de maneira coerente e
significativa. Assim, a observação, o registro e a análise dos dados observados
e registrados conduzem o professor a repensar sua prática e seu planejamento,
com o objetivo de ampliar as oportunidades de aprendizagem e de
desenvolvimento das crianças.
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As DCNEIs propõem que a avaliação deve ser processual e deve
acontecer durante todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e
o modo como são colocadas em prática, as orientações e a mediação oferecida
individualmente e ao coletivo das crianças, as ações do educador frente às
manifestações e às interações das crianças, os grupos que as crianças
constituíram, o material ofertado e o espaço e o tempo garantidos para a
realização das atividades.
Conhecer as preferências das crianças, sua forma de participar nas
atividades, seus parceiros prediletos para a realização de diferentes tipos de
tarefas, suas narrativas, e outros pontos pode ajudar o professor a reorganizar
as atividades de modo mais adequado ao alcance dos propósitos infantis e das
aprendizagens coletivamente trabalhadas. Ele poderá então fortalecer, ou
modificar, a situação, de modo a efetivar o projeto político pedagógico de cada
instituição.
A

avaliação

deve

se

basear

na

observação

sistemática

dos

comportamentos de cada criança, das brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano, com utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do período em
muitos e diversificados momentos. A documentação dessas observações e
outros dados sobre a aprendizagem da criança devem acompanhá-la ao longo
de sua trajetória da Educação Infantil e ser entregue por ocasião de sua
matrícula no Ensino Fundamental, para garantir uma atenção continuada ao
processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança e compromissada em
apontar possibilidades de avanços.
Para garantir a continuidade dos processos de aprendizagem das
crianças, devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes momentos de
transição vividos pela criança quando de seu ingresso na instituição de
Educação infantil, considerando a necessária adaptação das crianças e seus
responsáveis às práticas e relacionamentos que têm lugar naquele espaço, e
visar ao conhecimento de cada criança e de sua família pela equipe da
Instituição, de suas mudanças de turmas no interior da instituição, e sua
transição da creche para a pré-escola, e desta para o Ensino Fundamental.
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É importante diversificar formas de avaliar a aprendizagem e o
desenvolvimento das crianças, respeitando ritmos e processo de aprendizagem
diferentes em seu tempo-espaço, suas necessidades, tanto individuais quanto
coletivas. A observação precisa ser periódica para também perceber se os
direitos de aprendizagem estão sendo garantidos através do currículo e suas
experiências, pois a criança se desenvolve em diferentes aspectos: no brincar,
conviver , participar, explorar, expressar e conhecer-se. Dessa forma, não só a
criança é avaliada, mas também as ações pelas quais se constrói o
conhecimento, para que sejam analisadas, repensadas e redirecionadas, se
necessário.
É preciso uma avaliação que envolva a capacidade reflexiva e formativa,
com ações que valorizem todo o processo ensino-aprendizagem da criança,
colocando-a no centro, permitindo que ela tenha conhecimento e consciência
do seus saberes.
Diante disso, destacamos que a avaliação na educação infantil é
de extrema importância, tendo em vista ser essa etapa a base para todo o
processo de desenvolvimento da criança para as próximas etapas da educação.
A avaliação na educação infantil consiste no acompanhamento
do desenvolvimento infantil e por isso, precisa ser conduzido de
modo a fortalecer a prática docente no sentido de entender que
avaliar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil implica
sintonia com o planejamento e o processo de ensino. Por isso, a
forma, os métodos de avaliar e os instrumentos assumem um
papel de extrema importância, tendo em vista que contribuem
para a reflexão necessária por parte dos profissionais acerca do
processo de ensino. (CARNEIRO,2010, p.6).

A avaliação é uma prática que está presente cotidianamente, é um ato
que exige um olhar reflexivo sobre a realidade. Avaliar não é julgar, mas
acompanhar o desenvolvimento diário da vida da criança.
Dessa forma, ao registrar, refletir, mediar, envolver as crianças, a
educação avança para uma avaliação ética e responsável. Nesse sentido é
importante compartilhar com as famílias todo o processo avaliativo, através de
registros e acompanhamento da aprendizagem das crianças, sem fins de
promoção, como recomenda a LDB No 9.394/1996, em seu Art. 31, parágrafos I
e V:
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I – avaliação mediante acompanhamento e registro do
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei
nº 12.796, de 2013)
V – expedição de documentação que permita atestar os
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013). (BRASIL, 1996, n.p.).

A documentação enviada para as famílias deve, prioritariamente,
apresentar as potencialidades das crianças, descrever a trajetória da sua
presença na instituição de educação infantil, de modo a dar ênfase ao seu
processo de aprendizagem e de desenvolvimento e partilhar experiências
significativas em meio ao processo educativo.

14.2.7.

PERCURSO FORMATIVO – TRANSIÇÕES

O primeiro grupo social que a criança faz parte é a família. Desse modo é
tarefa dela acolher e cuidar da criança quando nasce. A partir do momento que
ela começa a frequentar uma creche, inicia uma vida em outro grupo social de
forma coletiva.
Ao começar a frequentar uma instituição de Educação Infantil, a criança
passa por um momento de transição da casa para a creche e exige muita
atenção, cuidado e planejamento para acolher as crianças e as famílias, levando
em consideração a fala de Catarzi (2013, p. 7), [...] a ambientação e o
acolhimento representam um ponto privilegiado de encontro entre a escola da
infância e as famílias, visto que fornecem oportunidades preciosas de
conhecimento e de colaboração‖. Esse momento torna-se privilegiado para
construção de parcerias entre a instituição escolar e a família.
O encontro entre as famílias e a escola ocorre antes de a criança
frequentar a creche, e, nesse momento, inicia-se uma importante relação. Ao
acolher as famílias quando buscam a creche para matricular seus filhos, é
possível conhecer um pouco a história das crianças, para favorecer um
planejamento personalizado, voltado a um atendimento singular e de respeito às
crianças e às suas famílias.
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Quando as crianças já estão habituadas com o cotidiano na creche, vivem
outro momento de transição: a entrada na pré-escola. Para muitas crianças, essa
transição é tranquila, pois acompanha seu processo de aprendizagem e de
desenvolvimento. Inseridas em uma estrutura escolar que atende a crianças de
zero a cinco anos, essa passagem para a pré-escola acaba sendo bem natural.
Assim, a pré-escola configura-se como importante momento para criança
na Educação Infantil e deve ser marcada pelas brincadeiras e pelas interações,
assim como na creche. Desse modo, deve-se ter atenção especial para o
objetivo

do

currículo

nesta

etapa,

assegurando

à

aprendizagem

e

desenvolvimento das crianças para essa faixa etária.
O momento de transição da pré-escola para o Ensino Fundamental
também exige um olhar atento, como indica a Base Nacional Comum Curricular:
A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer
muita atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças
introduzidas, garantindo integração e continuidade dos
processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas
singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem
com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações
de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de
acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os
docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no
que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de
continuidade de seu percurso educativo. (BRASIL, 2017, p. 51)

A criança quando sai da Educação Infantil e entra no ensino Fundamental,
ela defronta-se com vários desafios: as metodologias, o ambiente e a interação
com o todo devido às propostas pedagógicas serem diferentes.
A BNCC vem trabalhando e priorizando esses momentos com muita
clareza, como aprofundamento dos conhecimentos experiências das crianças,
trazendo a comunidade para a escola e mudando o olhar dos profissionais em
relação às crianças. (RCNEI- Vol. 1, p. 75, MEC/SEF, 1988).
Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com
sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas
capacidades. Disso depende a construção de um vínculo afetivo entre quem
cuida e é cuidado. Ainda há muito a ser feito para que a transição da Educação
Infantil para o primeiro ano do Ensino Fundamental ocorra de maneira eficaz pra
um bom desenvolvimento no processo de aprendizagem.
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Assim, é fundamental prever formas para articular e respeitar as
especificidades etapa e favorecer uma transição da Educação Infantil para o
Ensino Fundamental com qualidade, visando o percurso formativo e a
continuidade do processo de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças.

14.3. OS ORGANIZADORES CURRICULARES COMO DISPOSITIVOS
ORIENTADORES DAS AÇÕES DO CURRÍCULO

Os Organizadores Curriculares constituem parte fundamental para
elaboração deste documento. Eles serão o caminho e a referência para todo o
processo educativo. Assim como explica Macedo (2016) os organizadores se
apresentam como a expressão materializada e temporalmente organizada dos
saberes eleitos como formativos, desta forma, relacionados às expectativas de
aprendizagens.
O município de Jeremoabo traz em seu Currículo como base da Educação
Infantil os Organizadores Curriculares que foram estruturados e tendo como
referência a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, as
Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil que se estrutura como um
documento orientador partindo da exemplaridade do Documento Curricular da
Bahia da Educação Infantil. Ainda busca referência em teóricos que estudaram
a criança, seu comportamento, suas emoções e a forma como aprendem e se
desenvolvem no meio em que vivem. Faremos abaixo, uma apresentação da
estrutura do organizador curricular.
A estrutura dos Organizadores Curriculares para a Educação Infantil foi
elaborada partindo dos dois eixos estruturantes principais da ação pedagógica
da Educação Infantil: as INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS e em sequência se
estruturam os DIREITOS DE APRENDIZAGEM onde há assim, a possibilidade
de verificar de que forma esses direitos de aprendizagem serão assegurados em
cada grupo etário a partir de CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS.
Os organizadores de grupo etário foram estruturados por CAMPOS DE
EXPERÊNCIAS e dispõem de 6 quadros. Um para cada elemento que está
associado à prática educativa. No primeiro quadro são apresentados os TEMAS
INTERCURRICULARES que são importantes elementos constitutivos da
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realidade local e que tem o objetivo de fazer uma interlocução com todos os
outros elementos constituintes nos quadros seguintes.
Desse modo, é possível visualizar na sequência a apresentação de todos
os OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM de cada campo de experiências, pois
estes são aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos,
habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e
desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as
interações e a brincadeira como eixos estruturantes.
Na sequência podemos visualizar o quadro dos EIXOS TEMÁTICOS e
seus respectivos SABERES constituídos a partir de cada um deles de modo a
favorecer a constituição de contextos de aprendizagem.
Os PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS apresentam-se no quadro seguinte
com o objetivo de ampliar as possibilidades de trabalho com as crianças, por
grupos etários e campos de experiências. As indicações metodológicas buscam
traduzir possibilidades de aprendizagem e produção do conhecimento com o
intuito de instrumentalizar a prática docente e propor estratégias de ação junto
às crianças.
Apresentam também, características fundantes de cada campo de
experiência e questões imprescindíveis para o trabalho com crianças na
Educação Infantil. Ressalta-se que essas indicações metodológicas podem ser
vistas como ponto de partida; assim, elas podem ser problematizadas e
ampliadas de acordo com os contextos educativos.
Nos

últimos

quadros

apresentamos

as

EXPECTATIVAS

DE

APRENDIZAGEM e por último a AVALIAÇÃO FORMACIONAL que farão parte
da ação-reflexão do professor nessa etapa.
Estes são os elementos constituintes fundamentais que configuram o
Organizador Curricular dessa Etapa Educacional. Segue a apresentação dos
seus elementos constitutivos e da estrutura do organizador curricular de cada
grupo etário a partir de cada campo de experiências.
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14.3.1.

AS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, tendo como
eixo estruturante: interação e brincadeiras. No processo de aprendizagem, é
importante e necessário entender que a criança deve ser o centro do
planejamento pedagógico, ocupando papel ativo na construção de seus
conhecimentos.
Esses eixos representam muito na Educação Infantil, eles podem mediar,
facilitar, favorecer todo processo de desenvolvimento dos processos de
aprendizagem de uma criança.
Desde o momento da gestação o bebê já vivencia as interações externas.
Isso porque o ser humano depende muito do outro para se desenvolver e
aprender. Somos seres interdependentes, sendo assim, se torna uma questão
de sobrevivência ter que interagir com o meio, com as pessoas, através das mais
variadas formas de linguagem.
Nesse contexto, as DCNEIs- Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil e a BNCC- Base Nacional Comum Curricular, trazem como
eixos estruturantes para o ensino infantil, as Interações e Brincadeiras.
Dessa forma, as experiências a serem realizadas para alcançar os objetivos,
colocar em prática os eixos temáticos e assegurar os direitos de aprendizagem,
devem ser planejadas à luz desses eixos principais, ou seja, a criança estará a
todo momento interagindo com seus pares, brincando e aprendendo.
Na infância, o brincar e interagir são fatores essenciais na conquista dos
saberes e conhecimentos, à medida que a aprendizagem e desenvolvimento são
vistos de forma integral. O adulto precisa compreender essa necessidade, além
de contribuir ativamente para essas experiências acontecerem.
Seguindo essa perspectiva, várias habilidades e competências poderão
ser desenvolvidas e consolidadas, permitindo a criança ser expressiva
corporalmente e socialmente, alegre, crítica, criativa, afetiva, alcançando uma
aprendizagem qualificada e significativa. Pegando como base a BNCC (2018.
p.36).
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes
espaços e tempos, com diferentes parceiros (Criança e adulto)
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ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais,
seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas,
cognitivas, sociais e relacionais.

Sendo assim, o sucesso na educação das crianças exige a transformação
da escola em um ambiente alfabetizador, rico em estímulos que provoquem atos
de descobertas e permitam através da interação, compreender o funcionamento
de diferentes linguagens, possibilitem a apropriação de seu uso social e forneça
elementos que desafiem a criança a pensar, a participar, e desenvolver
competências e habilidades.

14.3.2. OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTODA
CRIANÇA
Para colocar a criança no centro do processo, conhecendo suas maneiras
de ser e estar no mundo, é preciso planejar o dia a dia na Educação Infantil tendo
em mente os direitos de aprendizagem que asseguram as condições para que
as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel
ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os
outros e o mundo social e natural.
É a partir deles que os professores poderão trabalhar para garantir que as
experiências propostas a crianças de 0 a 5 anos estejam de acordo com os
aspectos considerados fundamentais durante o processo. São seis grandes
direitos de aprendizagem devem ser garantidos a todas as crianças nas turmas
de creche ou pré-escolas: CONVIVER, BRINCAR, PARTICIPAR, EXPLORAR,
COMUNICAR e CONHECER-SE com o objetivo de garantir que as crianças
tenham condições de aprender e se desenvolver.
CONVIVER- Com outras crianças e adultos em pequenos e grandes
grupos. Utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do
outro como é expressado pela BNCC

―Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e
grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o
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conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e
às diferenças entre as pessoas‖. (BNCC, 2018. p. 38)

Para garantir esse direito é preciso criar situações em que os pequenos
possam brincar e interagir com os colegas. Os Jogos também são importantes
para que as crianças convivam em uma situação em que precisam respeitar
regras. Permitir que as crianças participem da organização da convivência do
grupo, então, envolvê-las nas tarefas que viabilizam o cotidiano como, por
exemplo, organizar o ambiente das refeições ou acomodar os brinquedos.
BRINCAR- Cotidianamente de diferentes formas, explorando diferentes
espaços tempos, ampliando e diversificando seus conhecimentos sua
organização,

sua

criatividade.

Nas

brincadeiras

ocorrem

experiências

emocionais, sensoriais e sociais, assim como diz a BNCC (2018. p.38)
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes
espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e
adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções
culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade,
sua experiências emocionais, corporais, sensoriais, corporais,
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Esse direito é garantido através inserção das brincadeiras na ação
pedagógica, pois elas são essenciais e devem estar presentes intensamente na
rotina da criança. Trata-se de iniciativas infantis que o adulto deve acolher e
enriquecer, porém devem ser planejadas e variadas. Para isso, a partir da
observação dos pequenos brincando, o professor pode disponibilizar materiais
que auxiliem o desenvolvimento da brincadeira ou que conduzam a outras
experiências.

PARTICIPAR- As crianças precisam participar ativamente das atividades
propostas pelo educador. Isso prepara a criança para fazer escolhas
contribuindo com o seu desenvolvimento, como é explicado pela BNCC (2018.
p.38) :
Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do
planejamento da gestão da escola e das atividades propostas
pelo educador quanto da realização das atividades da vida
cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e
dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
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Garantir esse direito é propiciar experiências concretas de interação entre
as crianças. O importante é envolver as crianças em todas as etapas da
realização das atividades, permitindo que elas ajudem a decidir como será a
estrutura, quais materiais serão usados, qual será a cor etc. Então, que o
professor observe o que ele já faz por elas e pode ser feito com elas. Permitir
que elas participem das decisões que dizem respeito a elas mesmas e que
organizam o cotidiano coletivo é fundamental.
EXPLORAR-Explorar movimentos, gestos, sons, formas, palavras,
emoções e transformações de modo a ampliar seus conhecimentos, com relação
a esse direito a BNCC expõe que.
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores,
palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias,
objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando
seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as
artes, a escrita, as ciências e a tecnologia‖. (BNCC, 2018 p.38)

Para garantir esse direito, é fundamental permitir que as crianças
explorem sozinhas diferentes materiais fornecidos pelo professor. Além da
exploração de elementos concretos, explorar os elementos simbólicos que
permitam as crianças explorarem músicas e histórias. Como também, criar
momentos de reflexão e, a partir da observação e escuta, o professor irá
perceber o que é pertinente e necessário para os pequenos.

EXPRESSAR- Expressar suas necessidades e emoções, sentimentos,
dúvidas e descobertas. Assim poderá aprender e desenvolver características
que se tornem sujeitos ativos e assim, a BNCC explica que.
―Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas
necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes
linguagens‖. (BNCC, 2018. p.38)

As rodas de conversa são imprescindíveis para que as crianças tenham
seu direito de expressar-se garantido. É importante que essas situações sejam
frequentes para que o professor apresente materiais variados para que a criança
explore e se expresse a partir de diferentes linguagens. Promover ambientes
interessantes de expressão com diferentes pessoas e situações ajudam a
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garantir este direito. Outro recurso essencial é a criação de momentos de fala,
nos quais ambas as partes escutem e se expressem.
CONHECER-SE- A partir do conhecer-se é que a criança construirá sua
própria identidade, englobando os campos pessoal, social e cultura como diz na
BNCC.
―Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e
cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus
grupos de pertencimento, nas diversas experiências de
cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na
instituição escolar e seu contexto familiar e comunitário‖. (BNCC,
2018. p.38)

Boa parte das atividades ajuda a garantir esse direito, mas há estratégias
para pensar especificamente sobre ele. Neste momento, é importante que o
professor ajude para que eles se percebam, aprendam do que gostam, para isso
o professor pode, a partir da observação, criar situações simples, mas que os
auxiliem a descobrir a si próprios e aos outros.
Com os bebês, é preciso criar situações em que permitam ficar em frente
a espelhos e se observar. Os momentos de banho, alimentação e troca de
fraldas também são ricos para essa aprendizagem: ao se sentir cuidado e ao
aprender a cuidar de si, a criança desperta a consciência sobre seu corpo.
Não existem receitas prontas para aplicar os direitos de aprendizagem na
escola, contudo, o professor pode pensar em atividades diárias que considerem
a importância de garanti-los.
Desse modo, como destaca a BNCC no Campo de Experiência, as
crianças terão mais interações e brincadeiras, com propósito de vivenciar os
direitos: o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer.
Através das modalidades: o eu, o outro e nós; corpo, gesto e movimento; traços,
sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação e espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações.
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14.3.3.

OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

Os Campos de Experiências dão suporte para que os currículos da
Educação Infantil estejam embasados nas experiências vivenciadas pelas
crianças ao invés de estar embasados em um conhecimento específico. Essa
perspectiva coloca a criança como protagonista de todo o processo educativo,
pois ela construirá o sentido do conhecimento que vem adquirindo através da
escola.
Baseado nessas discussões nasce o arranjo curricular para a educação
infantil através dos campos de experiências e não mais somente as áreas de
conhecimento. A ideia não é dividir os campos de experiências, mas trabalhar
de forma integrada, criando uma ideia de intercampos, fazendo ligações entre
os campos de acordo com os objetivos propostos pelas atividades, criando desta
forma uma dinâmica pedagógica entre os diferentes campos de experiências.
Baseado na proposta da BNCC e no DCRB, os Organizadores
Curriculares da Educação Infantil do município de Jeremoabo está estruturado
em cinco campos de experiência. São eles:
O Eu, o Outro e o nós é o campo de experiência que visa à valorização
da identidade da criança, que vai aprendendo a perceber a si mesma e ao outro,
respeitando e reconhecendo as diferenças. Esse campo de experiência destaca
vivências que os alunos poderão conquistar ao interagir e se expressar,
desenvolvendo aprendizagens diversas. Conviver com as diferenças é essencial
para a criança compreender as diferentes formas de pensamentos e
comportamentos presente na sociedade, essa convivência contribui na sua
formação integral .
Este campo tem como um dos objetivos demonstrar empatia pelos outros,
percebendo que as pessoas tem diferentes sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar e agir, e nesse contexto incentivar a criança na criação de
vínculos sociais fortes baseado no respeito a si mesma e ao outro.
Para que estes fins possam se realizar numa interação com outras
crianças, no meio social, priorizando autoconfiança com o grupo, temos como
prioridade focar e estimular os aspectos a seguir: demostrando atitudes de
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solidariedade com o outro e na interação entre ambos; no grupo onde há convívio
social, procurando respeitar os espaços entre si, demostrando empatia pelos
mesmos, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos. Compreender
as necessidades que existem no meio social, respeitar regras de convívio nas
brincadeiras com outras crianças.
Contudo, faz-se necessário colocar em prática a contextualização, o
conhecimento do aluno dentro da sua realidade, para que possa ter maior
significado para o seu desenvolvimento. Sendo assim, o aluno vai sentir-se
acolhido e valorizado através do seu conhecimento real, junto à sua convivência
social.
As experiências pedagógicas relacionadas ao campo são de extrema
importância para alcançar os objetivos propostos. Elas podem estar incluídas em
rodas de conversas, brincadeiras, dinâmicas, jogos, histórias, leitura de imagens,
desenhos, enfim, são várias maneiras de colocar em prática de forma criativa os
saberes que permeiam a proposta.
Corpo, gestos e movimentos esse campo destaca experiências em que
gestos, posturas e movimentos constituem uma linguagem com a qual a criança
se expressa, comunica e aprende sobre si e sobre o mundo social e cultural.
É importante destacar o corpo da criança como ponto fundamental das
práticas pedagógicas, pois com ele será notado os cuidados físicos, com intuito
de orientar a emancipação e a liberdade, possibilitando a criança um leque de
escolhas essenciais para o crescimento e desenvolvimento, evitando assim a
submissão.
O tema corpo, gesto e movimento é uma forma de trabalhar com
envolvimento no processo de ensino de aprendizagem, quando falamos
especificamente de corpo, gestos e movimentos, consideramos todos os
conhecimentos

relacionados

historicamente

à

cultura,

arte,

tradições,

brincadeiras das crianças pequenas.
O objetivo desse campo é incentivar o movimento corporal, para o
desenvolvimento motor, das expressões e habilidades corporais da criança,
desenvolvendo as diferentes linguagens artísticas e culturais, como a música, a
dança e seus diversos movimentos durante as atividades no dia a dia. Nesse
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processo a criança poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de
apropriação

e

conhecimento

das

potencialidades

corporais,

afetivas,

emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação
integral da criança.
Nas práticas pedagógicas, é importante observar o fornecimento de
momentos animados através do espirito lúdico e da interação com seus pares,
partindo desse princípio é necessário que as instituições escolares se adequem
para que possam ofertar oportunidades necessárias para que as crianças
possam explorar e vivenciar vários repertórios de movimentos, ocupação e uso
do espaço com o corpo.
Nesse contexto, cabe ao educador potencializar este interesse através
das interações e das brincadeiras, auxiliando-as a ampliar a percepção do outro,
realizando intervenções individuais ou em pequenos grupos, propondo
atividades que os incentive explorar novos gestos e movimentos.
Traços, sons, cores e forma é o terceiro campo de experiência da BNCC
e instiga expressões artísticas, onde são trabalhados coordenação motora,
percepção, traçados diversos, experiências com cores, brincadeiras, exploração
de diversos sons, etc. Este campo prioriza a interação dos alunos com diversos
materiais e sons que possibilitem aos alunos conhecerem cores, formas e
texturas diferentes nos objetos. Neste campo de experiência, as crianças se
expressam por várias linguagens, através de suas produções artísticas com
traços, gestos, sons, danças, canções, desenhos, mímicas, encenações,
pinturas e manipulação de diferentes materiais.
Convivemos no nosso cotidiano com distintas manifestações artísticas,
culturais, científicas, locais e universais no âmbito das instituições escolares.
Para todos os lugares que olhamos, pisamos ou tocamos tanto em cenários
urbanos ou rurais somos envolvidos por essa diversidade de cores, sons, traços
e formas tão importantes para a nossa compreensão da diversidade cultural
presente no mundo que nos cerca.
O campo de experiência traços, sons, cores e formas possibilita a criança
adquirir sensibilidade artística, sendo de suma importância para sua
comunicação e expressão corporal. É um campo que consegue transformar
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gradativamente a vida das crianças, despertando a capacidade de socialização,
tornando-as criativas, expressivas, seguras e críticas; passando a entender a
diversidade existente na natureza, nas habilidades humanas e no mundo: suas
formas, suas cores e maneiras de se viver.
É necessário proporcionar à criança o espaço onde elas possam criar sua
própria música, seu desenho, pintura, sua forma de dançar, dramatizar, enfim,
ser livre para poder representar as artes e desenvolver gradativamente essas
habilidades artísticas.
É importante que o professor elabore atividades relevantes, para que a
criança possa explorar, vivenciar, criar, transformar e buscar não só no convívio
escolar, como no seu cotidiano familiar, formas de se expressar através da arte
musical, cultural e cênica.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações é o quinto
campo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), está ligado à curiosidade
inata das crianças, podendo desenvolver e aguçar ainda mais a sua percepção,
contribuindo no processo significativo de aprendizagem.
A experiência sensorial e a relação entre o espaço, o tempo e a
compreensão embasa-se sobre quantidades, relações e transformações
tornando relevantes para o sucesso da educação infantil, privilegiando
essencialmente

para

o

desenvolvimento,

bem-estar,

aprendizagem

e

crescimento das crianças.
A curiosidade pelo mundo físico, pelos diferentes formatos dos objetos e
ainda pelos fenômenos naturais é desenvolvida pelas crianças desde muito
cedo. Mas é neste campo de experiência que essa curiosidade deve ser
despertada e valorizada para se tornar, então, conhecimento.
As crianças por natureza são ativas, curiosas e observadoras, vivem
inseridas em um mundo formado por diversos fenômenos culturais e sociais.
Buscam compreender os diversos espaços que convivem, os tempos, as
quantidades, as relações e as transformações desse ambiente. Sentem a
necessidade de compreender seu próprio corpo, os animais, as plantas, as
transformações da natureza, os fenômenos atmosféricos, os diferentes materiais
e as diversas alternativas de sua manipulação.
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O cotidiano auxilia na transformação cognitiva, despertando a criticidade
e criatividade utilizando os exemplos que as cercam. Existem muitas
experiências de transformações que podem ser usadas para o ensino, visto que
na natureza, tudo se transforma. É importante a percepção para que se
compreenda o mundo, a sociedade e as mudanças que as próprias crianças irão
experimentar futuramente.
No âmbito sociocultural, às crianças se deparam com as relações de
parentesco e sociais entre as pessoas que as conhecem. Diante disso, muitas
experiências

positivas

contribuem

para

percepção

de

conhecimentos

matemáticos despertando a curiosidade.
Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele.
Portanto, o espaço é sombra e escuridão, e grande, enorme ou,
pelo contrário pequeno: é poder correr ou ter que ficar quieto, é
esse lugar onde ela pode ir para olhar, ler, pensar. O espaço é
em cima, embaixo, é tocar ou não chegar a tocar, é barulho forte,
forte demais ou pelo contrário, silêncio, é tantas cores, todas
juntas ao mesmo tempo ou uma única cor grande ou nenhuma
cor... O espaço, então, começa quando abrimos os olhos pela
manhã em cada despertar do sono, desde quando, com a luz,
retornamos ao espaço. (BATTINI apud ZABALZA, 1998, p. 231)

Portanto, a Educação Infantil como primeira etapa da educação, é o
alicerce de um olhar preciso, amplo, voltado para as especificidades e
particularidades da modalidade em seus campos de experiências, com o objetivo
no desenvolvimento das habilidades e competências futuras, passa a ter um
papel importante no período escolar.
Escuta, fala, pensamento e imaginação é por meio da escuta, a criança
desde o ventre da sua mãe já começa a praticar a escuta, isso deve ser
considerado e desenvolvido, uma vez que, a criança, nos seus primeiros meses
de vida ainda não consegue se expressar pela fala, ela tenta interpretar o que
acontece ao seu redor por meio da escuta e da observação de gestos. A partir
dessa habilidade, a criança começa a balbuciar algumas palavras com base no
que ela ouve, desta forma, a criança parte para a segunda ação do campo de
experiência, a fala.
Esse campo enfatiza que as crianças aprendam interagindo com seus
pares e com os adultos. E muito desse aprendizado ocorre por meio da fala. Na
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interação com o educador e os colegas, as crianças se apropriam da linguagem
oral, ampliam seu vocabulário e enriquecem seus recursos de comunicação
verbal.
Uma forma de fazer isso é ouvir os adultos e a maneira como pronunciam
as palavras. Ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos
textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai
construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos
sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores.
Afinal é por meio de atividades que priorizam a expressão de ideias, a
argumentação e relato temporal e o desenvolvimento de diferentes linguagens
que a criança é imersa na cultura escrita e oral, estimulando e ampliando sua
imaginação e formas de pensar e conhecer o mundo.
Os estímulos dados na educação infantil para que a criança comece a ter
curiosidade pela literatura geram a aproximação do indivíduo com o universo da
leitura, e isso faz com que aconteça o desenvolvimento da imaginação, algo
indispensável para a construção do indivíduo em sua vida educacional, como
também, em sua vida social. A imaginação também está ligada ao lúdico; é neste
momento que a criança consegue externar com prazer o seu pensamento,
porque ela consegue organizá-lo gradativamente, uma vez que, ela consegue
imaginar.
Na educação infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as
crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As
experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre
os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura,
do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento do mundo.
Desta forma no convívio com os textos escritos, as crianças vão
construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos
e garatujas e, à medida que vão conhecendo as letras, em escritas espontâneas,
não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema
de representação da língua e assim, inicia o processo de alfabetização e imersão
da criança no mundo letrado.
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14.3.4.

TEMAS INTERCURRICULARES

Ao decidir pela reelaboração do currículo a partir da proposta da Base
Nacional Comum Curricular, complementando com as Diretrizes Curriculares
Referenciais da Bahia, o município também sentiu a necessidade de incluir em
sua estrutura curricular, temas integradores, que possam ampliar e
interrelacionar os saberes e conhecimentos dos educandos, à medida que
possibilita enfatizar e valorizar a realidade local, oportunizando experiências de
aprendizagem mais adequadas à própria identidade, para conhecer o outro a
partir de si mesmo.
Assim, os temas foram escolhidos observando o contexto regional, de
forma que atenda questões ambientais, sociais, culturais, científicas,
tecnológicas, enfim, com o objetivo de conhecer melhor o lugar em que vive,
valorizar as relações humanas, ampliar as aprendizagens de acordo com a
modernidade, respeitar a natureza e conviver bem com o meio.
Portanto, as experiências pedagógicas a serem realizadas no cotidiano
escolar, precisam atender as expectativas para a faixa etária, pois os temas são
abrangentes

e

abrem

um

grande

leque

de

saberes.

Esses

temas

intercurriculares perpassarão por todos os campos de experiências e receberão
uma atenção específica em sua estrutura e prática.
Os respectivos temas escolhidos são: Aspectos Culturais do município,
Animais em extinção – Arara azul- de- Lear, Agricultura familiar, Hidrografia do
município, Aprendendo com as mídias, Família: identidade e laços.

14.3.5.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Os objetivos de aprendizagem são comportamentos, habilidades,
conhecimentos e vivências que a criança precisa desenvolver. Em cada campo,
os objetivos são separados por faixa etária: bebês (até 1 ano e 6 meses),
crianças bem pequenas (até 3 anos e 11 meses) e pequenas (até 5 anos e 11
meses). A educação infantil, parte importante no processo de ensino-
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aprendizagem do indivíduo, tem como objetivo o pleno desenvolvimento da
criança, levando em consideração diversos conhecimentos e vivências.
Os três grupos da Educação Infantil estão localizados dentro de dois
ciclos, são eles: a creche e a pré-escola. Na creche há dois grupos de crianças
de acordo com a faixa etária, o primeiro compreende os bebês (zero a um ano e
seis meses) e o segundo compreende crianças bem pequenas (um ano e sete
meses a três anos e onze meses); na pré-escola há um grupo que compreende
a crianças pequenas (quatro anos a cinco anos e onze meses).
Esses objetivos de aprendizagem são organizados de uma forma em que
o pleno desenvolvimento da criança seja levado em consideração, para que nos
próximos níveis da educação o indivíduo tenha familiaridade com a escola e com
o mundo.
A educação da criança, por exemplo, é o processo de
humanização, pois desde os primeiros anos de vida ela está
sofrendo constantes estímulos do mundo que a cerca, a partir
disto esta criança irá aprender como ele funciona e assim
absorverá costumes, hábitos e criará a sua personalidade
(VYGOTSKY apud MELLO, 2004).

Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a
concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo
indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas,
ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no
ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas
propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências,
conhecimentos e habilidades dessas crianças,.
Buscando diversificar e consolidando novas aprendizagens, atuando de
maneira complementar a educação familiar – especialmente quando se trata da
educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens
muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a
autonomia e a comunicação.
Nessa

direção,

e

para

potencializar

as

aprendizagens

e

o

desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de
responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família são
essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas
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plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da
comunidade. (BNCC, 2018, p. 36)

14.3.6.

EIXOS TEMÁTICOS

O processo de ensino e aprendizagem na Educação Infantil depende de
uma estrutura pedagógica organizada de forma a assegurar os direitos de
aprendizagem previstos na BNCC - Base Nacional Comum Curricular, assim
como, os eixos estruturantes Interações e Brincadeiras.
Dessa forma, o currículo / planejamento didático terão os eixos temáticos
como um dos elementos constituintes e de extrema importância nas ações a
serem colocadas em prática para alcançar as expectativas de aprendizagem,
pois representam os saberes e conhecimentos que serão abordados durante as
experiências realizadas com as crianças, através dos princípios metodológicos.
Para que os conhecimentos tenham coerência em sua organização, é
preciso refletir sobre a necessidade dos educandos, para determinada faixa
etária, assim como, o seu sentido e significado para a vida do aluno, seja na
esfera pessoal, social, emocional, cultural, afetiva, cognitiva, digital, enfim, o que
se estuda precisa estimular à própria vontade de aprender.
É importante também atentar para o fato de que, a sociedade está em
constante mudança, avanços, que refletem no cenário educacional, este, por sua
vez, também pode apresentar novidades em suas teorias, projetos,
metodologias, enfim, tudo isso deve levar à reflexão sobre o acréscimo de
saberes/ eixos temáticos no currículo, mudanças, entre outras ações
necessárias; pois a educação precisa acompanhar a transformação e os
avanços que ocorrem, para que os educandos se apropriem de conhecimentos
úteis à sua vida, de forma integral.

14.3.6.1. EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

A Educação Infantil se caracteriza pela aprendizagem e desenvolvimento
de forma integral. A criança é um ser em constante crescimento em vários
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aspectos da vida, por isso, é essencial ter um olhar observador e reflexivo em
todas as áreas inerentes a esse contexto educativo. No que concerne às
expectativas de aprendizagem, pode-se entender como a intencionalidade das
ações; a finalidade; conjunto de conhecimentos e valores projetados para cada
faixa etária.
A definição das expectativas de aprendizagem constitui, assim,
uma tarefa de foro educacional e escolar. Trata-se de uma
atividade de planejamento e de ação educacional ou pedagógica
intencional e esclarecida. No sentido de planejamento as
expectativas de aprendizagem podem assumir a dimensão de
projeção, de horizontes intencionais de chegada, definidos como
aspiração de conteúdos e de ações, de práticas e de manejo de
conhecimentos, esperados e projetados, a serem facultados
através do currículo e da vivência escolar, para as crianças, para
os adolescentes e os jovens. (NUNES, 2017. p.67)

Nesse sentido, todo o trabalho pedagógico estará voltado para o alcance
dessas expectativas iniciais. Assim, os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, os eixos temáticos, os princípios metodológicos/ experiências
e a avaliação devem estar sempre em consonância com o que se espera que a
criança aprenda durante e ao final de uma determinada etapa.
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GRUPO I (Crianças de 1 ano a 1 ano e 6 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- Com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidades, ampliando o conhecimento de si e do outro.
BRINCAR- com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras, reconhecer o sentido de singular, do coletivo, da autonomia, com experiências emocionais, sensoriais
e sociais.
PARTICIPAR- das situações do cotidiano, tanto ligadas ao cuidado de si e do outro, como das relativas às atividades propostas pelo professor(a), apendendo a respeitar os ritmos, interesses e
desejos das outras crianças.
EXPLORAR- movimentos, gestos, sons, formas, palavras, emoções e ambientes e situações de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando sua noção de mundo e sua
sensibilidade em relação aos outros.
EXPRESSAR- Expressar suas necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas e descobertas. Assim poderá aprender e desenvolver características que o tornem sujeito, empenhando-se em
entender o que os outros expressão.
CONHECER-SE- nas interações e construir uma identidade englobando os campos pessoal, social e cultural, valorizando suas características e as do outro.

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Eu, o outro e o nós
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
EIXOS TEMÁTICOS/SABERES
(EI01EO01) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e
nos adultos.
(EI01EO02) Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas
brincadeiras e interações das quais participa.
(EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao
explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.
(EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando
gestos, balbucios, palavras.
(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em
momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.
(EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e
adultos, adaptando-se ao convívio social.
(EI12EO01JE) Ampliar o reconhecimento de mundo que possuem,
manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas
características, propriedades e possibilidades de manuseio.
(EI12EO02JE) Praticar hábitos básicos de higiene para maximizar os
cuidados de desinfecção que ajudam a prevenir doenças infecciosas.
(EI12EO03JE) Reforçar ensinamentos de como escovar os dentes,
tomar banho, trocar roupas sujas por roupas limpinhas.
(EI12EO04JE) Proporcionar degustação de alimentos, criação de pratos
de diferentes sabores explorando a cozinha.
(EI12EO05JE) Desenvolver atitudes de educação para o trânsito
praticando simulações do cotidiano, pedestres e motoristas enquanto
usuário das vias públicas conhecendo os sinais de trânsito.
(EI12EO06JE) Identificar ações importantes para manter os bons
hábitos de higiene e alimentação;

Relação ao Eu e ao Outro.
- Auto iniciativa na interação.
- Exploração sobre o mundo a sua volta.
- Acolhimento por meio do contato físico.
- Autoconhecimento e cuidado de si e do
outro.
- Meu nome, minha identidade.
- Atitude cooperação, solidariedade e
tolerância.
- Combinados e normas de convivência
social.
- Estrutura familiar e noções de parentesco.
Manifestações culturais.
- Jogos e brincadeiras.
Saúde na escola. .
- Prevenção de doenças
- Higiene pessoal.
- Alimentação saudável
- Atividade física.
Educação para o trânsito.
- Brincando e entendendo o trânsito
- Conhecer e aplicar algumas leis de
trânsito
- O ciclista e as leis de trânsito
- O guarda de trânsito: o que precisamos
saber
- O trânsito: criança e faixa de pedestre

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Se reconhecer no mundo;
- Reconhecer as pessoas do seu convívio e chama-las
pelo nome;
- Reconhecer a si mesmo e os colegas em fotos.
- Interagir quando acolhidas, no banho, na hora da
alimentação e do lanche.
- Envolver-se em jogos simples de dar e receber, lançar
objetos ao chão e manifesta-se ao recebê-lo.
- Brincar ao lado de outras pessoas imitando ou
mostrando suas ações.
- Segurar objetos com a mão, levando a altura dos
olhos na busca por explorá-los.
- Experimentar novos movimentos ao explorar objetos
ou brinquedos conhecidos
- Aprender o básico sobre trânsito.
- Aprender sobre hábitos de higiene que fazem parte
da rotina
- Desenvolver a percepção da afetividade e vivência
nesta nova era da tecnologia.
- Confeccionar jogos através de materiais reciclados.
- Apropriar-se de conhecimentos sobre o mundo que
vive e os cuidados com o meio ambiente. infrações no
trânsito.
- Simulações de situações do trânsito, como por
exemplo: atravessar a rua na faixa de pedestres, saber
quando semáforo permite a travessia, etc.;
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(EI12EO07JE) Despertar para valores e ideias de preservação da
natureza e senso de responsabilidade para com as gerações futuras;
(EI012EO08E) Compreender a relação entre o homem e a natureza
despertando o respeito pelos valores da terra a partir de questões
vinculadas ao meio ambiente.

- O semáforo e sua importância
- Conhecer o semáforo e algumas placas de
Sustentabilidade na educação infantil.
sinalização mais visualizadas pelos alunos.
- Reciclagem para construção de jogos e - Conhecer alguns meios de transportes;
brincadeiras.
- Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável
Cultura digital
dos recursos naturais através de suas próprias ações
Vídeos infantis (lúdicos).
- Criação de jogos e confecção de brinquedos.
- Incentivar o hábito de economizar
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
- Possibilitar aos bebês situações nas quais serão trabalhadas situações de reconhecimento do eu e do outro e do meio em que eles vivem.
- Conquista gradativamente de novos movimentos: virar-se sozinho, ficar em pé só, correr, pular, brincar diante do espelho observando os próprios gestos ou imitando outras crianças ou animais.
- Exploração do ambiente com todo o seu corpo e sentidos de forma a perceber aromas, texturas e sonoridades.
- Uso de diferentes formas de comunicação como: usar gestos com a intenção de conseguir algo apontando o que deseja, colocando a mão na barriga para manifestar que está com fome, ou
apontar pessoas e objetos como forma de mostrar reconhecimento.
- Proporcionar as crianças situações de higiene, saúde, alimentação e atividades físicas (jogos e brincadeiras)
-Demonstração de como:
lavar as mãos, tomar banho, lavar os cabelos, cortar as unhas e escovar os dentes.
- Evitar que os alunos se exponham a situações que possam afetar sua saúde;
- Orientar os alunos para uma alimentação saudável;
- Promover a conscientização sobre a necessidade de uma vida saudável;
- Aulas expositivas e degustação de alimentos em sala de aula ou no refeitório
- Estimular a prática de atividades físicas;
- Ajudar os alunos a identificar situações de risco;
- Interagir com as pessoas ao seu redor em situações de brincadeiras, buscando significados comuns.
- Reconhecendo e valorizando os membros familiares.
- Compartilhar os objetos e os espaços com as crianças da mesma faixa etária escolar.
- Explorar objetos de higiene pessoal.
- Colagem.
- Mostrar para a criança que é gostoso confeccionar o seu próprio brinquedo.
- Promover atividades que ajudem nas relações interpessoais;
- Conversa sobre comportamentos corretos no trânsito: pedestres, ciclistas, passageiros de ônibus, motociclistas e motoristas; e sobre as infrações.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas,
através da participação das crianças, de forma contínua e diária. Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO I (Crianças de 1 ano a 1 ano e 6 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- Com outras crianças e adultos e experimentar a gestualidade que marca sua cultura que estão presentes nos cuidados pessoais, dança, música, teatro, artes, jogos, escuta de histórias
e brincadeiras.
BRINCAR- utilizando movimentos para se expressar, explorar espaços e situações de imitar, jogar imaginar, interagir e utilizar criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento.
PARTICIPAR- de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, encenações teatrais, circenses, danças e músicas. Desenvolver práticas corporais e autonomia para cuidar de si, do
outro e do ambiente.
EXPLORAR- Explorar amplo repertório de movimentos, gestos, olhares e mímicas, descobrindo modos de ocupação de uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu corpo no espaço,
no tempo e no grupo.
EXPRESSAR- corporalmente emoções, sentimentos, ideias, dúvidas e descobertas nas relações cotidianas, nas brincadeiras, danças, músicas, contação de histórias compreendendo-se como sujeito
e o que os outros também expressam.
CONHECER-SE- nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo reconhecendo e valorizando o seu pertencimento de gênero, étnico racial e religioso, construindo uma
atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outro.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Corpo, gestos e movimentos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
EIXOS TEMÁTICOS/SABERES

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito

1 – EXPERIENCIAS DE COMUNICAÇÂO
(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente
emoções, necessidades e desejos.
(EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e
interações em ambientes acolhedores e desafiantes.
(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e
animais.
(EI01CG04) Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bemestar.
(EI01CG05) Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento,
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.
(EI01CG06BA) Interagir com o meio cultural através de sons e brincadeiras
que valorizem a cultura local.
(EI12CG01JE) Desenvolver atividades extraclasses com finalidade
esportiva.
(EI012CG02JE) Explorar os objetos considerando todos os sentidos, como
ouvir o barulho dos objetos, se são mais quentes ou frios, se são ásperos,
coloridos, transparentes etc.
(EI012CG03JE) Realizar ações através do corpo para cuidar do meio
ambiente.

- Observar e escutar as diferentes formas de
se comunicar e de se expressar.
- Desenvolver com auxílio de brincadeiras as
2- EXPERIÊNCIAS COM BRINCADEIRAS
habilidades corporais.
 Brincando de trânsito
- Compreender através do brincar a
- Automobilismo na Escola
necessidade de atitudes responsáveis e
- Brincando de trânsito
aprender a preservar sua vida e a dos outros.
 Brincando de cuidado com o corpo
- Conscientizar para uma atuação segura no
- Brincando de escovar e cuidar dos dentes.
- Brincando de cuidar do corpo e prevenção à saúde. compartilhamento do espaço diário em suas
vivências cotidianas.
- Atividades físicas
- Adquirir uma aprendizagem efetiva, que se
- Brincando de cultivar alimentos.
- Jogos que estimulam uma alimentação saudável. traduza em bons hábitos e atitudes cotidianas.
- Reconhecer as pessoas que lhe cuidam.
- Jogos corporais e circuitos que promovem a
- Aprender a reconhecer o corpo e suas
atividade física.
necessidades, relacionando a objetos que
fazem relação com experiências do dia-a-dia e
3 - EXPERIÊNCIAS COM AN A
a relação com o meio ambiente.
- A dança e as ações dramáticas no faz de conta
- Aprendendo com a música
- Brincando e dançando.
4 - EXPERIÊNCIAS COM CUIDADOS
- Brincadeiras com gestos que envolvem o
reconhecimento e cuidado com corpo, com outro e
com o meio em que vive.
- Cuidados com o meio ambiente
- Cuidados com a horta
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PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
- Vivenciar experiências comunicativas em rodas de conversas ou em brincadeiras que contribuam para o desenvolvimento da autonomia.
- Desenvolvimento de atividades que envolvam o segurar, apalpar, encaixar/desencaixar, pegar/ soltar e manusear materiais diversos.
- Exploração de espaços educativos incentivando andar/correr com ou sem autonomia, fazer movimentos específicos de preensão pegar/soltar, encaixe e lançamento por meio de brinquedos,
brincadeiras e simulações diversas, levantar o corpo ao estar deitado no chão, sentar com ou sem autonomia, engatinhar ou se arrastar pelo espaço.
- Utilização de cubos e caixas grandes para entrar, sair e voltar, encaixar e desencaixar, puxar e empurrar objetos e/ou brinquedos.
- Criação de atividades utilizando pneus, bambolês, raquetes e outros objetos que, por meio de propostas diferenciadas, possibilitem diversos tipos de movimento com o corpo. Importante ter atenção
a diversas formas de a criança vivenciar o equilíbrio corporal.
- Propor brincadeiras e jogos de imitação que despertem o imaginário e possibilitem a imitação de situações cotidianas, principalmente as que envolvem a saúde, bem-estar e relação com o outro,
como por exemplo o trânsito e os diferentes sons.
- Estimular a prática de atividades físicas;
- Brincadeira com pista, carrinhos, aviões, barco de brinquedos.
- Trabalhar com músicas sobre variados temas e relacionar a situações que envolvem o trânsito e os sons dos meios de transporte:
- Desenvolvimento de práticas cotidianas de diálogos voltadas para amorosidade e o cuidar, cuidar de si e cuidar do outro, deixar bem articulado o cuidar com o educar: ações indissociáveis.
- Promoção de diferentes oportunidades para que desenvolva suas habilidades segundo seu desenvolvimento biológico, psíquico, emocional e histórico-cultural.
- Participar de experiências que envolvem o cuidado do corpo e que motivem o autoconhecimento como: dizer quando fez cocô, buscar objetos de conforto para si ou para os outros, reconhecer o
local onde estão seus pertences ou segurar a fralda no momento da troca.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, de forma contínua e diária. A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para
refletirmos sobre a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos os
registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO I (Crianças de 1 ano a 1 ano e 6 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos e usufruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras culturas , artes plásticas, música,
dança, teatro, cinema e festas populares, desenvolvendo censo estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades.
BRINCAR- com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo cenários e fantasias para brincadeiras de faz de conta, encenações ou festas tradicionais,
enriquecendo seu repertório e desenvolvendo seu senso estético.
PARTICIPAR- de decisões e ações relativas a organização do ambiente, a definição de temas e a escolhas de materiais a serem usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato
com manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens.
EXPLORAR- variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos teológicos, para criar, recriar danças, artes visuais, encenações, apropriando-se de
diferentes manifestações artísticas e culturais.
EXPRESSAR- com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos e ideias, brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e usufruindo o
que é comunicado pelos colegas e pelos adultos.
CONHECER-SE- no contato criativo, com manifestações artísticas e culturais, identificando e valorizando o seu pertencimento, desenvolvendo sua sensibilidade e criatividade, gosto pessoais e
de modo peculiar de expressão por meio do teatro, música, dança, desenho e imagens.

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Traços, sons, cores e formas
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
EIXOS TEMÁTICOS/SABERES
(EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo e
com objetos do ambiente.
(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes,
usando instrumentos riscantes e tintas.
(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais
para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e
melodias.
(EI01TSO1JE) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos
nas interações e brincadeiras.
(EI01TSO2JE) Desenvolver a capacidade de criar, imaginar e
se expressar por meio de gestos e movimentos.
(EI01TSO3JE) Explorar e descrever semelhanças entre
características e propriedades dos objetos. (tamanho, forma e
posições).
(EI01TSO4JE) Perceber a formação de novas cores a partir das
misturas das cores primárias.

1- LINGUAGEM MUSICAL
- Os sons dos objetos e do ambiente;
- Cantando, ouvindo e explorando as músicas, a melodia e os
ritmos;
- Imitando o som e os gestos;
- Criando sons com o próprio corpo ou objetos/instrumentos;
- Explorando movimentos, fontes sonoras e materiais.
2- LINGUAGENS VISUAIS
- Comunicação visual e as primeiras marcas gráficas;
- Gravuras e desenhos, pinturas e esculturas;
- A música, a dança e o teatro;
- Músicas e danças diversificadas.
- Diferentes cores, imagens e sons.
- Explorando sensações, texturas, cores, tamanhos, formas e
posições;
- Elementos visuais, cor, textura e movimentos.
- Alimentação Saudável
- Os alimentos saudáveis e suas cores
- A representação das cores na coleta seletiva;
- Os sons do trânsito
- O uso do semáforo e o significado das cores e sua
representação no trânsito;
- Jogos e brincadeiras.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Realizar gestos e movimentos relacionados
às músicas infantis e sons apresentados.
- Reconhecer o som das músicas que fazem
parte do repertório cultural
- Ouvir e cantar músicas diversas;
- Comunicar-se através das primeiras marcas
gráficas como: desenhos, pinturas e rabiscos.
- Realizar atividades sensoriais, propostas
explorando que trabalhem os sentidos, o bemestar e a cultura local.
- Conhecer as cores através da exploração de
sensações e texturas;
- Interagir com os colegas e professores,
participando de situações que fazem parte do
repertório cultural.
- Conhecer o semáforo, a representação de
suas cores e algumas placas de sinalização
mais visualizadas pelos alunos

PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
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- Utilização de objetos sonoros artísticos, incluindo os de tradição e cultura local;
- Utilização de objetos sonoros que fazem parte de situações vividas no trânsito, reconhecendo seus sons;
Incentivar as crianças a baterem palminhas ou fazerem movimentos conforme o ritmo da música;
- Brincadeiras livres ou divertir-se com canções relacionadas a narrativas, festas e outros acontecimentos típicos de sua cultura.
- Pinturas com materiais diversos;
- Desenvolver atividades com diferentes tipos de materiais (lápis e pincéis), texturas e espessuras (brochas, carvão, carimbo folhas, sementes, flores), suportes gráficos (jornal, papel, papelão,
parede, chão, caixas, madeiras) e cores (cores primárias).
- Confecção de brinquedos de sucata.
- Promover brincadeiras cantadas e utilizar cantigas de roda.
- Realização de atividades sensoriais, explorando atividades lúdicas e práticas que trabalhem os sentidos.
- Produção de receitas sustentáveis na prática;
- Promoção de interação com o meio cultural por meio de sons e brincadeiras que valorizem
a cultura local.
- Trabalhar a sonorização do trânsito (tipos de sons produzidos)
- Atividades que envolvem pintura, colagem, recortes com diversos materiais, e modelagem com massa de modelar;
- Jogos infantis que trabalhem os seres vivos, os animais e o meio ambiente, higiene e o trânsito, entre outros.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, a partir do acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para refletirmos sobre a qualidade das interações
estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos e atividades para a
construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO I (Crianças de 1 ano a 1 ano e 6 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos compartilhando de situações comunicativas cotidianas, construindo formas de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.
BRINCAR- com parlendas, trava-línguas, advinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras cantadas e jogos ampliando o repertório de manifestações culturais da tradição local e de outras culturas,
enriquecendo a linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras.
PARTICIPAR- de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração e descrição de papéis no faz de conta,
da exploração de materiais impressos, analisando as estratégias comunicativas, as variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o pensamento.
EXPLORAR- gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos das falas cotidianas, das palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias,
apropriando- se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas convencionais ou não.
EXPRESSAR- sentimentos ideias, percepções, desejos, necessidades, informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, entendendo e considerando o que é comunicado pelos
colegas e adultos.
CONHECER-SE- a partir de uma apropriação autoral da(s) linguagens interagindo com os outros, reconhecendo suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares e histórias.

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Escuta, fala, pensamento e imaginação
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
(EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os
nomes de pessoas com quem convive.
(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação
de músicas.
(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e
outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com
orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda
para a direita).
(EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a
pedido do adulto-leitor.
(EI01EF05) Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos,
ao ler histórias e ao cantar.
(EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras formas de expressão.
(EI01EF07) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em
diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablete etc.).
(EI01EF08) Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros
textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios etc.).
(EI01EF09) Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita.
(EI01EF01JE) Desenvolver o vocabulário exercitando a memória visual através
de imagens, sons da natureza, fortalecendo a imaginação e a criatividade.
(EI01EF02JE) Promover uma alimentação saudável, de forma lúdica e
educativa, despertando na criança o interesse por uma alimentação de alto valor
nutritivo, e ainda reduzir esperdício, possibilitando a sustentabilidade.
(EI01EF03JE) Apropriar-se progressivamente dos vários elementos que
possibilitem a produção e a apreciação nas artes visuais e plásticas: Contextos
e movimentos.
(EI01EF04JE) Apropriar-se dos usos da linguagem escrita e falada.

EIXOS TEMÁTICOS/SABERES
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
- Coordenação viso motora;
- Escuta de histórias;
- Expressão oral e diálogo: balbucios, fala e
brincadeiras com a oralidade.
- Comunicar-se no cotidiano
- Verbalização do nome.
- Reconhecendo o seu nome, dos seus colegas
e da professora em momentos de comunicação;
- Experimentação gráfica de marcas –
desenho/pintura – para ampliar as narrativas e
despertar hipóteses para a escrita.
- Coordenação motora fina e grossa
- Diferentes gêneros textuais (receitas e músicas)
que circulem em nossa sociedade (contos e
fábulas)
- Elaboração de hipóteses e explicações para
situações-problema.
- Exploração de imagens
- Percepção visual e auditiva (com receitas e
músicas, com a temática meio ambiente e
sustentabilidade).
- Expressão oral (pronuncias, relatos,
acompanhamentos e músicas).

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Ampliar as narrativas e despertar hipóteses
para a escrita.
- Desenvolver uma cultura oral e escrita;
- Ampliar a compreensão sobre como se
expressar;
- Desenvolver a linguagem oral e escrita;
- Desenvolver a coordenação viso motora;
- Expressar a oralidade através dos
diálogos;
- Reconhecer quando chamado pelo seu
nome e o dos outros colegas;
- Desenvolver a percepção visual e auditiva.
- Desenvolver a coordenação motora fina e
grossa.
- Ouvir e contar histórias
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- Estudando cantigas de roda, poesias e
parlendas.
- Associar desenhos a canções.
- A importância de nos alimentarmos.
- Vivências de receitas de alimentos.
- Leitura e representação de livros.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
.- Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam seu nome.
- Trabalhar com músicas que mostre que cada um tem seu nome;
- Contar histórias para bebês e envolve-las nos projetos temáticos
- Trabalhar a receita em si de: Danoninho, brigadeiro, salada de fruta e bolo;
- Trabalhar a música: a sopa do neném, o sanduiche de Dona Maricota, associando o desenho a canção;
- Explorar livros, observando as figuras onde o bebê terá contato direto com os livros, revistas e jornais;
- Organizar um circuito motor amplo, onde trabalhe a coordenação das mãos e dos pés;
- Brincar de amarelinha, esconde-esconde e túnel;
- Repetir acalantos, cantigas de roda, poesias e parlendas, explorando o ritmo, a sonoridade e a conotação das palavras;
- Organizar um espaço de faz de conta onde eles serão os personagens da história;
- Pintar letras, explorando tintas e texturas.
- Contar histórias para os bebês;
- Incentivar a leitura por meio de manuseio de livros;
- Montar jogos, quebra-cabeça e memoria;
- Apresentação de vídeos educativos e leitura de histórias de trânsito e cuidados com a saúde e o bem-estar;
- Roda de conversa sobre o trânsito, averiguar o que os alunos entendem sobre o trânsito.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, de forma contínua e diária mediante o acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para refletirmos sobre a
qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos
e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO I (Crianças de 1 ano a 1 ano e 6 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos e com eles criar estratégias para investigar o mundo social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a
situações que envolvam diversidade, ambiental, de gênero, de língua, de religião ampliando o conhecimento de si e do outro.
BRINCAR- com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papéis ou cenas sociais envolvendo elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, texturas, cheiros, cores,
tamanhos, pesos, densidades, experimentando possibilidades de transformação.
PARTICIPAR- de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando para características do ambiente e histórias locais.
EXPLORAR- e identificar as características do mundo social e natural, movimentos, gestos, sons, formas, palavras, emoções ampliando seus conhecimentos.
EXPRESSAR- suas observações necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas e descobertas, aprendendo e desenvolvendo suas características de sujeito.
CONHECER-SE- e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Espaços, tempos, relações e transformações.

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

EIXOS TEMÁTICOS/SABERES

(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor,
cor, sabor, temperatura).
(EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar,
mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.
(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando,
experimentando e fazendo descobertas.
(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de
experiências de deslocamentos de si e dos objetos.
(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as
diferenças e semelhanças entre eles.
(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e
brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).
(EI01ET01JE) Cooperar entre si nos momentos de registro e contagem dos
números e quantidades, deixando que elas levantem suas próprias hipóteses
sobre o assunto.
(EI01ET02JE) Estabelecer relações de comparação entre objetos e números,
observando suas quantidades.
(EI01ET03JE) Experimentar e resolver situações-problema do seu cotidiano

- Os diferentes tipos de materiais e
possibilidades de manipulá-los
- Noções espaciais de: grande e pequeno,
dentro e fora, longe e perto...
- Percepção e motivação.
- Fenômenos da natureza: percebendo o
vento, o sol e a chuva;
.- Seu corpo no espaço;
- Os animais
- As plantas
- Cuidado como o meio ambiente
- Reciclar para reutilizar.
- Cuidados com a horta
- Manuseio com jogos infantis.
- Aprendendo com os numerais.
- Brincando de trânsito.
- Conhecendo o semáforo e as placas de
sinalização
- Os meios de transporte
- Identificação e utilização dos números no
contexto social.
- Representações de quantidade.
- Contagem de materiais da natureza: pedras,
folhas, etc.
- Conceitos de volume, peso, vazão, etc.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS

EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM
- Compreender as questões relativas ao
mundo sociocultural;
- Perceber as propriedades dos materiais e as
relações de causa e efeito;
- Interagir com o mundo físico e explorar o
ambiente e os objetos;
- Manipulando os objetos e identificar as
diferenças e semelhanças entre eles;
- Conhecer o semáforo e algumas placas de
sinalização mais visualizadas pelos alunos
- Conhecer as diferenças de tamanho e
velocidade dos meios de transportes;
- Identificar e utilização dos números no
contexto social.
.
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-Organizar o espaço da sala com diferentes ambientes e brincadeiras, envolvendo blocos, carrinhos, brinquedos de empilhar etc.
- Propiciar momento de experiências para que a criança possa sentir o odor, sabor e temperatura dos elementos. momento propício (hora do banho, hora do lanche, hora da mamadeira, etc.)
- Propiciar atividades como: pinturas com as mãos, amassar papel, resgar papel, etc.
- Organizar passeios pelo entorno da escola, para que a criança conheça as plantas, os animais e demais elementos da natureza.
- Organizar uma exposição de coleções feitas pelas crianças com os materiais encontrados na natureza.
- Demonstrar o tempo de decomposição e o mal que faz no meio ambiente
- Confeccionar com eles lixeira para uso de coleta seletiva
- Exposição de materiais que foram descartados como lixo;
- Implementação de Horta/Compostagem
- Cineminha abordando a(s) temática(s)
- Palestras;
- Oficinas;
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, de forma contínua e diária. A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para
refletirmos sobre a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos os
registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO I (Crianças de 1 ano a 1 ano e 6 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos e com eles criar estratégias para investigar o mundo social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a
situações que envolvam diversidade, ambiental, de gênero, de língua, de religião ampliando o conhecimento de si e do outro.
BRINCAR- com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papéis ou cenas sociais envolvendo elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, texturas, cheiros, cores,
tamanhos, pesos, densidades, experimentando possibilidades de transformação.
PARTICIPAR- de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando para características do ambiente e histórias locais.
EXPLORAR- e identificar as características do mundo social e natural, movimentos, gestos, sons, formas, palavras, emoções ampliando seus conhecimentos.
EXPRESSAR- suas observações necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas e descobertas, aprendendo e desenvolvendo suas características de sujeito.
CONHECER-SE- e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Espaços, tempos, relações e transformações.

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

EIXOS TEMÁTICOS/SABERES

(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor,
cor, sabor, temperatura).
(EI01ET02) Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar,
mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.
(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando,
experimentando e fazendo descobertas.
(EI01ET04) Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de
experiências de deslocamentos de si e dos objetos.
(EI01ET05) Manipular materiais diversos e variados para comparar as
diferenças e semelhanças entre eles.
(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e
brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).
(EI01ET01JE) Cooperar entre si nos momentos de registro e contagem dos
números e quantidades, deixando que elas levantem suas próprias hipóteses
sobre o assunto.
(EI01ET02JE) Estabelecer relações de comparação entre objetos e números,
observando suas quantidades.
(EI01ET03JE) Experimentar e resolver situações-problema do seu cotidiano

- Os diferentes tipos de materiais e
possibilidades de manipulá-los
- Noções espaciais de: grande e pequeno,
dentro e fora, longe e perto...
- Percepção e motivação.
- Fenômenos da natureza: percebendo o
vento, o sol e a chuva;
.- Seu corpo no espaço;
- Os animais
- As plantas
- Cuidado como o meio ambiente
- Reciclar para reutilizar.
- Cuidados com a horta
- Manuseio com jogos infantis.
- Aprendendo com os numerais.
- Brincando de trânsito.
- Conhecendo o semáforo e as placas de
sinalização
- Os meios de transporte
- Identificação e utilização dos números no
contexto social.
- Representações de quantidade.
- Contagem de materiais da natureza: pedras,
folhas, etc.
- Conceitos de volume, peso, vazão, etc.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS

EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM
- Compreender as questões relativas ao
mundo sociocultural;
- Perceber as propriedades dos materiais e as
relações de causa e efeito;
- Interagir com o mundo físico e explorar o
ambiente e os objetos;
- Manipulando os objetos e identificar as
diferenças e semelhanças entre eles;
- Conhecer o semáforo e algumas placas de
sinalização mais visualizadas pelos alunos
- Conhecer as diferenças de tamanho e
velocidade dos meios de transportes;
- Identificar e utilização dos números no
contexto social.
.
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-Organizar o espaço da sala com diferentes ambientes e brincadeiras, envolvendo blocos, carrinhos, brinquedos de empilhar etc.
- Propiciar momento de experiências para que a criança possa sentir o odor, sabor e temperatura dos elementos. momento propício (hora do banho, hora do lanche, hora da mamadeira, etc.)
- Propiciar atividades como: pinturas com as mãos, amassar papel, resgar papel, etc.
- Organizar passeios pelo entorno da escola, para que a criança conheça as plantas, os animais e demais elementos da natureza.
- Organizar uma exposição de coleções feitas pelas crianças com os materiais encontrados na natureza.
- Demonstrar o tempo de decomposição e o mal que faz no meio ambiente
- Confeccionar com eles lixeira para uso de coleta seletiva
- Exposição de materiais que foram descartados como lixo;
- Implementação de Horta/Compostagem
- Cineminha abordando a(s) temática(s)
- Palestras;
- Oficinas;
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, de forma contínua e diária. A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para
refletirmos sobre a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos os
registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO II e III (Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- Com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidades e pertencimento étnico racial de gênero e de religião, ampliando o
conhecimento de si e do outro.
BRINCAR- com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras, reconhecer o sentido de singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as
culturas infantis.
PARTICIPAR- das situações do cotidiano, tanto ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas as atividades propostas pelo professor(a), apendendo a respeitar os ritmos,
interesses e desejos das outras pessoas.
EXPLORAR- ambientes e situações de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.
EXPRESSAR- Expressar suas necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses e descobertas, opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens, de modo autônomo e criativo e
empenhando-se em entender o que os outros expressam.
CONHECER-SE- nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas características e as das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e uma
atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.

•

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito
Educação financeira para o consumo.
•
Cultura digital

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Eu, o outro e o nós
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
EIXOS TEMÁTICOS/SABERES
(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na
interação com crianças e adultos.
(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua
capacidade para enfrentar e desafios.
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da
mesma faixa etária e adultos.
(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando
compreendê-los e fazendo-se compreender.
(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas
diferentes, respeitando essas diferenças.
(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações
e brincadeiras.
(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a
orientação de um adulto.
(EI12EO01JE) Compreender a estrutura de uma família, reconhecendo
a sua identidade e o seu pertencimento em um convívio social.
(EI12EO02JE) Ampliar o reconhecimento de mundo que possuem,
manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas
características, propriedades e possibilidades de manuseio.
(EI12EO03JE) Praticar hábitos básicos de higiene para maximizar os
cuidados de desinfecção que ajudam a prevenir doenças infecciosas.
(EI12EO04JE) Reforçar ensinamentos de como escovar os dentes,
tomar banho, trocar roupas sujas por roupas limpinhas.
(EI12EO05JE) Identificar ações importantes para manter os bons
hábitos de higiene e alimentação;

Relação ao Eu e ao Outro.
- Interação Social.
- Exploração sobre o mundo a sua volta.
- Confiança e segurança
- Acolhimento por meio do contato físico.
- Autoconhecimento e cuidado de si e do outro.
- Identidade pessoal e reconhecimento de sua
imagem corporal;
- Meu nome, minha identidade.
- Atitude cooperação, solidariedade e
tolerância.
- Combinados e normas de convivência social.
- Comunicação e conflitos sociais;
- Considerar o ponto de vista do outro.
- Estrutura familiar e noções de parentesco.
- Hábitos de cuidado com a própria saúde e o
bem estar;
Manifestações culturais.
- Jogos e brincadeiras.
- Datas comemorativas;
- Profissões diversas
Saúde na escola. .
- Prevenção de doenças
- Higiene pessoal.
- Alimentação saudável
- Atividade física.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
Desenvolver atitudes que valorize a
convivência em grupo e o cuidado com as
relações como:
- Se reconhecer no mundo;
- Comunicar-se de forma cada vez mais eficaz,
compreendendo e fazendo compreender-se;
- Reconhecer as pessoas do seu convívio e
chama-las pelo nome;
- Começar a considerar o ponto de vista do
outro;
- Esperar sua vez para brincar com
determinado objeto;
- Chamar o professor ou outra criança quando
um colega estiver triste;
- Brincar de faz de conta junto com outras
crianças, compartilhando brinquedos e a
representação de atividades sociais;
- Seguir, de forma gradativa, regras simples de
convívio em momentos de alimentação,
cuidado com a saúde e brincadeiras
- Interagir quando acolhidas, no banho, na hora
da alimentação e do lanche.
- Envolver-se em jogos simples de dar e
receber, lançar objetos ao chão e manifesta-se
ao recebê-lo.
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(EI12EO06JE) Proporcionar degustação de alimentos, criação de
pratos de diferentes sabores explorando a cozinha.
(EI12EO07JE) Desenvolver atitudes de educação para o trânsito
praticando simulações do cotidiano, pedestres e motoristas enquanto
usuário das vias públicas conhecendo os sinais de trânsito.
(EI12EO08JE) Despertar para valores e ideias de preservação da
natureza e senso de responsabilidade para com as gerações futuras;
(EI12EO09JE) Compreender a relação entre o homem e a natureza
despertando o respeito pelos valores da terra a partir de questões
vinculadas ao meio ambiente.
(EI12EO10JE) Aprender a fazer escolhas conscientes no que se refere
ao dinheiro e sejam capazes de administrar suas economias.
(EI02EO11JE) Desenvolver atitudes proativas e conscientes, que
identificar um melhor posicionamento com relação aos seus recursos
(EI12EO12JE) Aprender a controlar pequenos gastos, planejar o
dinheirinho e a consumir de forma responsável.
(EI12TOE13JE) Brincar de faz de conta que incentivem a comunicação
entre as crianças, entre situações de brincadeiras, buscando
compartilhar significados comuns.
(EI02TOE14JE) Reconhecer a moradia como espaço de convivência
familiar, diferenciando os tipos de moradia;
(EI02TOE15JE) Reconhecer e identificar os diferentes tipos de
animais, promovendo o respeito para todas as espécies de seres vivos;
(EI02TOE16JE) Conhecer e valorizar os diferentes tipos de profissões;
(EI02TOE17JE) Contemplar as principais datas comemorativas para os
alunos deem a real importância a esse conhecimento.
(EI02EO18JE) Experimentar e descobrir aplicativos que explorem as
TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação)
(EI02EO19JE) Compreender a função social dos tributos, entender a
importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos.

Educação para o trânsito.
- Brincando e entendendo o trânsito
- Conhecer e aplicar algumas leis de trânsito
- O ciclista e as leis de trânsito
- O guarda de trânsito: o que precisamos
saber
- O trânsito: criança e faixa de pedestre
- O semáforo e sua importância
Sustentabilidade na educação infantil.
- Reciclagem para construção de jogos e
brincadeiras.
Educação Financeira
- A importância de poupar
Cultura digital
Vídeos infantis (lúdicos).
- Brincadeira cantada e de faz de conta.
- Transformações que ocorrem no mundo
social;
- Profissões diversas e o mundo do trabalho;
- Tipos de moradia;
- Conhecendo os animais/cuidando dos
animais.

- Brincar ao lado de outras pessoas imitando
ou mostrando suas ações.
- Segurar objetos com a mão, levando a altura
dos olhos na busca por explorá-los.
- Experimentar novos movimentos ao explorar
objetos ou brinquedos conhecidos
- Aprender o básico sobre trânsito.
-Mostrar para a criança que é gostoso
confeccionar o seu próprio brinquedo.
- Entender importância de poupar e perceber
suas possíveis ações refletindo a vida adulta.
- Desenvolver a percepção da afetividade e
vivência nesta nova era da tecnologia.
- Entender as transformações que ocorrem no
mundo social
- Reconhecer-se pertencente a uma família;
- Conhecer variadas profissões e sua relação
com o mundo do trabalho
- Conhecer animais e suas características
relacionando-os ao meio em que vive.

PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
- Possibilitar crianças situações nas quais serão trabalhadas o reconhecimento do eu e do outro e do meio em que eles vivem.
Trabalhar atitudes a serem desenvolvidas como:
- Reconhecimento de sua imagem corporal;
- Identificação de partes do seu corpo e comparando-o com o corpo de seus colegas
- Satisfação com suas características e possibilidades corporais
- Cuidar da imagem de si mesmo por meio da sua apresentação pessoal, de seus pertences e da manifestação de gostos e preferências por brincadeiras;
- Interagir com os companheiros em situações de brincadeira, buscando compartilhar significados comuns.
- Brincar de faz de conta que incentivem a comunicação entre as crianças; Brincar de esconder-se, de cuidar de animais domésticos;
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- Ouvir e contar histórias;
- Observar aspectos do ambiente;
- Colecionar objetos;
- Brincadeiras de roda;
- Conquista gradativamente de novos movimentos: correr, pular, brincar diante do espelho observando os próprios gestos ou imitando outras crianças ou animais.
- Exploração do ambiente com todo o seu corpo e sentidos de forma a perceber aromas, texturas e sonoridades.
- Proporcionar as crianças situações de higiene, saúde, alimentação e atividades físicas (jogos e brincadeiras)
- Degustação de alimentos.
- Jogos, brincadeiras e interações com orientação do adulto.
- Reconhecendo e valorizando os membros familiares.
- Compartilhar os objetos e os espaços com as crianças da mesma faixa etária escolar.
- Colagem.
- Confeccionar jogos através de materiais reciclados.
- Demonstração de como:
lavar as mãos, tomar banho, lavar os cabelos, cortar as unhas e escovar os dentes.
- Evitar que os alunos se exponham a situações que possam afetar sua saúde;
- Promover atividades que ajudem nas relações interpessoais;
- Estimular a prática de atividades físicas;
- Ajudar os alunos a identificar situações de risco;
- Promover a conscientização sobre a necessidade de uma vida saudável;
- Estimular atitudes de promoção da saúde.
- Orientar os alunos para uma alimentação saudável;
- Implantação da horta
- Aulas expositivas e degustação em sala de aula ou no refeitório
- Conversa sobre comportamentos corretos no trânsito: pedestres, ciclistas, passageiros de ônibus, motociclistas e motoristas; e sobre as infrações no trânsito.
- Observação do trajeto casa-escola e escola-casa.
- Conhecer o semáforo e algumas placas de sinalização mais visualizadas pelos alunos.
- Conhecer alguns meios de transportes;
- Proporcionar para as crianças um contato maior com o mundo virtual, e desta forma vivenciar novas experiências.
- Organizar uma exposição de coleções feitas pelas crianças com os materiais encontrados na natureza.
- Trabalhar com cálculos e dinheiro
- Estimular as crianças a si engajarem nas mudanças tecnológicas ocorrentes no cotidiano educacional;
- Incentivar a comunicação a partir da música e dança.
- Rodas de conversa sobre diferentes estruturas familiares e parentescos;
- Brincar com água, ar, luz, e sombra;
- Atividade com participação da família;
- Organização e utilização dos espaços;
- Relatar acontecimentos que vivencia que ouve e o que vê;
- Explorar instrumentos e objetos da nossa cultura;
- Danças de ritmos variados;
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- Leitura de imagens;
- Dinâmicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL

- Observar o interesse e a criatividade e o cuidado com os brinquedos.
- Fazer anotações em fichas, desenhos, e outros recursos.
-Observar a participação e o interesse em relação ao conteúdo.
- Observar atenção, através da participação com vídeos, fotos e anotações.
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, de forma contínua e diária.
Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO II e III (Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- Com outras crianças e adultos e experimentar de múltiplas formas a gestualidade que marca sua cultura e está presente nos cuidados pessoais, dança, música, teatro, artes circences,
jogos, escuta de histórias e brincadeiras.
BRINCAR- utilizando movimentos para se expressar, explorar espaços e situações de imitar, jogar imaginar, interagir e utilizar criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento.
PARTICIPAR- de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de brincadeiras, encenações teatrais ou circenses, danças e músicas. Desenvolver práticas corporais e
autonomia para cuidar de si, do outro e do ambiente.
EXPLORAR- Explorar amplo repertório de movimentos, gestos, olhares e mímicas, descobrindo modos de ocupação de uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu corpo no
espaço, no tempo e no grupo.
EXPRESSAR- corporalmente emoções, sentimentos, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, contação de histórias, dentre
outras manifestações, empenhando-se em compreender o que os outros também expressam.
CONHECER-SE- nas diferentes oportunidades de interações e explorar com seu corpo reconhecendo e valorizando o seu pertencimento de gênero, étnico racial e religioso, construindo uma
atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.

•

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito
Educação financeira para o consumo.
•
Cultura digital

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Corpo, gestos e movimentos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
EIXOS TEMÁTICOS/SABERES
(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura
no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por
noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc.,
ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes
naturezas.
(EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular,
saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.
(EI02CG04) Demonstrar progressiva independência no cuidado
do corpo.
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades
manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar,
folhear, entre outros.
(EI02CG01JE) Ampliar suas possibilidades de movimento em
espaços que possibilitem explorações diferenciadas
(EI12CG02JE) Desenvolver atividades extraclasses com
finalidade esportiva.
(EI12CG03JE) Explorar os objetos considerando todos os
sentidos, como ouvir o barulho dos objetos, se são mais quentes
ou frios, se são ásperos, coloridos, transparentes etc.
(EI12CGO4JE) Desenvolver a capacidade de criar, imaginar e se
expressar por meio de gestos e movimentos.
(EI12CG05JE) Realizar ações através do corpo para cuidar do
meio ambiente
(EI02CG06JE) Analisar a importância do homem na
transformação do meio em que vive e o que as interferências
negativas tem causado a natureza.

1 – EXPERIENCIAS DE COMUNICAÇÂO
2- EXPERIÊNCIAS COM BRINCADEIRAS
 Brincando de trânsito
- Automobilismo na Escola
- Brincando de trânsito
 Brincando de cuidado com o corpo
- Brincando de escovar e cuidar dos dentes.
- Brincando de cuidar do corpo e prevenção à
saúde.
- Atividades físicas
- Brincando de cultivar alimentos.
- Brincando com o dinheiro
- Jogos que estimulam uma alimentação saudável.
- Jogos corporais e circuitos que promovem a
atividade física.
3 - EXPERIÊNCIAS COM AN A
- A dança e as ações dramáticas no faz de conta
- Aprendendo com a música
- Brincando e dançando.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Observar e escutar as diferentes formas de
se comunicar e de se expressar.
- Desenvolver com auxílio de brincadeiras as
habilidades corporais.
- Compreender através do brincar a
necessidade de atitudes responsáveis e
aprender a preservar sua vida e a dos outros.
- Conscientizar para uma atuação segura no
compartilhamento do espaço diário em suas
vivências cotidianas.
- Adquirir uma aprendizagem efetiva, que se
traduza em bons hábitos e atitudes cotidianas.
- Reconhecer as pessoas que lhe cuidam.
- Aprender a reconhecer o corpo e suas
necessidades, relacionando a objetos que
fazem relação com experiências do dia-a-dia e
a relação com o meio ambiente.

4 - EXPERIÊNCIAS COM CUIDADOS
- Brincadeiras com gestos que envolvem o
reconhecimento e cuidado com corpo, com outro e
com o meio em que vive.
- Cuidados com o meio ambiente
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(EI02CG07JE) Respeitar o meio ambiente através das suas
- Cuidados com a horta
- Cuidando do dinheiro
ações.
(EI02CG08JE) Explorar o ambiente tecnológico através da sua
iniciativa própria;
(EI02CG09JE) Desenvolver técnicas para uso adequado e
renovação de certas matérias primas (reciclagem).
(EI02CG10JE) Desenvolver o hábito de economizar, para que
quando adultos tomem decisões mais conscientes enquanto
consumidores e saibam avaliar os produtos financeiros mais
adequados.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
- Vivenciar experiências comunicativas em rodas de conversas ou em brincadeiras que contribuam para o desenvolvimento da autonomia.
- Desenvolvimento de atividades que envolvam o segurar, apalpar, encaixar/desencaixar, pegar/ soltar e manusear materiais diversos.
- Exploração de espaços educativos incentivando andar/correr com ou sem autonomia, fazer movimentos específicos de preensão pegar/soltar, encaixe e lançamento por meio de brinquedos,
brincadeiras e simulações diversas, levantar o corpo ao estar deitado no chão, sentar com ou sem autonomia, engatinhar ou se arrastar pelo espaço.
- Utilização de cubos e caixas grandes para entrar, sair e voltar, encaixar e desencaixar, puxar e empurrar objetos e/ou brinquedos.
- Criação de atividades utilizando pneus, bambolês, raquetes e outros objetos que, por meio de propostas diferenciadas, possibilitem diversos tipos de movimento com o corpo. Importante ter
atenção a diversas formas de a criança vivenciar o equilíbrio corporal.
- Propor brincadeiras e jogos de imitação que despertem o imaginário e possibilitem a imitação de situações cotidianas, principalmente as que envolvem a saúde, bem-estar e relação com o outro,
como por exemplo, o trânsito e os diferentes sons.
- Estimular a prática de atividades físicas;
- Brincadeira com pista, carrinhos, aviões, barco de brinquedos.
- Trabalhar com músicas sobre variados temas e relacionar a situações que envolvem o trânsito e os sons dos meios de transporte:
- Desenvolvimento de práticas cotidianas de diálogos voltadas para amorosidade e o cuidar, cuidar de si e cuidar do outro, deixar bem articulado o cuidar com o educar: ações indissociáveis.
- Promoção de diferentes oportunidades para que desenvolva suas habilidades segundo seu desenvolvimento biológico, psíquico, emocional e histórico-cultural.
- Participar de experiências que envolvem o cuidado do corpo e que motivem o autoconhecimento como: dizer quando fez cocô, buscar objetos de conforto para si ou para os outros, reconhecer
o local onde estão seus pertences ou segurar a fralda no momento da troca.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, de forma contínua e diária. A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças;
para refletirmos sobre a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos
os registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
231 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

GRUPO II e III (Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- e usufruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras culturas , artes plásticas, música, dança, teatro, cinema e festas populares, ampliando a sua
sensibilidade e desenvolvendo senso estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades.
BRINCAR- com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo cenários e fantasias para brincadeiras de faz de conta, encenações ou festas tradicionais,
enriquecendo seu repertório e desenvolvendo seu senso estético.
PARTICIPAR- de decisões e ações relativas a organização do ambiente, a definição de temas e a escolhas de materiais a serem usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato
com manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens.
EXPLORAR- variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos teológicos, para criar, recriar danças, artes visuais, encenações, apropriando-se de
diferentes manifestações artísticas e culturais.
EXPRESSAR- com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos e ideias, brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e usufruindo o
que é comunicado pelos colegas e pelos adultos.
CONHECER-SE- no contato criativo, com manifestações artísticas e culturais, identificando e valorizando o seu pertencimento, desenvolvendo sua sensibilidade e criatividade, gosto pessoais e
de modo peculiar de expressão por meio do teatro, música, dança, desenho e imagens.

•

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito
Educação financeira para o consumo.
•
Cultura digital

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Traços, sons, cores e formas
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
EIXOS TEMÁTICOS/SABERES
(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para
acompanhar diversos ritmos de música;
(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos,
formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.
(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.
(EI12TSO1JE) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas
interações e brincadeiras.
(EI12TSO2JE) Explorar e descrever semelhanças entre características e
propriedades dos objetos. (tamanho forma e posições).
(EI12TSO3JE) Perceber a formação de novas cores a partir das misturas das
cores primárias.
(EI02TSO4JE) Perceber que as cores e as formas geométricas estão
presentes no ambiente onde vivem e fazem parte de seu cotidiano.
(EI02TSO5JE) Identificar e nomear cores e formas geométricas.
(EI02TSO6JE) Desenvolver conhecimentos, práticas e conscientização sobre
o trânsito.
(EI12TS07JE) Relacionar o dinheiro ao gosto de manipular moedas e/ou
cédulas de papel e suas cores. Brincadeiras girando em torno de classificação
por tamanho e cor;
(EI02TS08JE) Trabalhar com cálculos e dinheiro.
(EI02TSO9JE) Participar de situações de compra e venda e levar para o seu
cotidiano.

1- LINGUAGENS MUSICAL
- Os sons dos objetos e do ambiente;
- Cantando, ouvindo e explorando as músicas, a
melodia e os ritmos;
- Imitando o som e os gestos;
- Criando sons com o próprio corpo ou
objetos/instrumentos;
- Explorando movimentos, fontes sonoras e
materiais.
2- LINGUAGENS VISUAIS
- Comunicação visual e as primeiras marcas
gráficas;
- Gravuras e desenhos, pinturas e esculturas;

EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM

- Realizar gestos e movimentos
relacionados
às músicas infantis e sons
apresentados.
- Reconhecer o som das músicas
que fazem parte do repertório
cultural
- Ouvir e cantar músicas diversas;
- Comunicar-se através das
primeiras marcas gráficas como:
desenhos, pinturas e rabiscos.
- Realizar atividades sensoriais,
propostas explorando que
trabalhem os sentidos, o bem-estar
e a cultura local.
- A música, a dança e o teatro;
- Conhecer as cores através da
- Músicas e danças diversificadas.
exploração de sensações e
- Diferentes cores, imagens e sons.
- Explorando sensações, texturas, cores, tamanhos, texturas;
- Interagir com os colegas e
formas e posições;
professores, participando de
- Elementos visuais, cor, textura e movimentos.
situações que fazem parte do
- Alimentação Saudável
repertório cultural.
- Os alimentos saudáveis e suas cores
- Conhecer o semáforo, a
- A representação das cores na coleta seletiva;
representação de suas cores e
- Os sons do trânsito
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(EI02TS10JE) Desenvolver uma capacidade criadora considerando a ideia - O uso do semáforo e o significado das cores e sua
de que ela se constitua em uma aliada para o processo de ensino e representação no trânsito;
aprendizagem da cultura digital;
- Jogos e brincadeiras.
(EI02TS11JE) Utilizar na cultura digital o TDIC como tática de aprendizagem
- Brincando com dinheiro
no contexto escolar;
(EI02TS12JE) Desenvolver o senso de cuidado e preservação do planeta,
- Brincando com jogos digitais
partindo de sua ação individual para o coletivo.
(EI02TS13JE) Participar de jogos que transmita a aprendizagem e desafie o
pensar produzindo novos saberes.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS

algumas placas de sinalização
mais visualizadas pelos alunos;
Saber utilizar os jogos e recursos
tecnológicos e como ferramentas
digitais e oportunidade de
aprendizado.

- Utilização de objetos sonoros artísticos, incluindo os de tradição e cultura local;
- Utilização de objetos sonoros que fazem parte de situações vividas no trânsito, reconhecendo seus sons;
Incentivar as crianças a baterem palmas ou fazerem movimentos conforme o ritmo da música;
- Brincadeiras livres ou divertir-se com canções relacionadas a narrativas, festas e outros acontecimentos típicos de sua cultura.
- Pinturas com materiais diversos;
- Desenvolver atividades com diferentes tipos de materiais (lápis e pincéis), texturas e espessuras (brochas, carvão, carimbo folhas, sementes, flores), suportes gráficos (jornal, papel, papelão,
parede, chão, caixas, madeiras) e cores (cores primárias).
- Confecção de brinquedos de sucata.
- Promover brincadeiras cantadas e utilizar cantigas de roda.
- Realização de atividades sensoriais, explorando atividades lúdicas e práticas que trabalhem os sentidos.
- Produção de receitas sustentáveis na prática;
- Promoção de interação com o meio cultural por meio de sons e brincadeiras que valorizem a cultura local.
- Trabalhar a sonorização do trânsito (tipos de sons produzidos)
- Atividades que envolvem pintura, colagem, recortes com diversos materiais, e modelagem com massa de modelar;
- Pesquisas em revistas sobre os meios de transporte;
- Confecção de murais, painéis e cartazes sobre a conscientização no trânsito;
- Jogos infantis que trabalhem os seres vivos, os animais e o meio ambiente, higiene e o trânsito, entre outros.
- Orientar como trabalhar com gastos através de gráficos
- Criação de um cantinho da sala de um Mini Mercado com caixas vazias de alguns produtos (biscoito, leite, pão e produtos de limpeza) e junto com os alunos colocar preço fictício nessas
mercadorias.
- Propor a visualização de jogos digitais durante as aulas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, a partir do acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para refletirmos sobre a qualidade das interações
estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos e atividades para a
construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO II e III (Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos compartilhando de situações comunicativas cotidianas, construindo formas de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.
BRINCAR- com parlendas, trava-línguas, advinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras cantadas e jogos ampliando o repertório de manifestações culturais da tradição local e de outras culturas,
enriquecendo a linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras.
PARTICIPAR- de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração e descrição de papéis no faz de conta,
da exploração de materiais impressos, analisando as estratégias comunicativas, as variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o pensamento.
EXPLORAR- gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos das falas cotidianas, das palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias,
apropriando- se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas convencionais ou não.
EXPRESSAR- sentimentos ideias, percepções, desejos, necessidades, informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, entendendo e considerando o que é comunicado pelos
colegas e adultos.
CONHECER-SE- a partir de uma apropriação autoral da(s) linguagens interagindo com os outros, reconhecendo suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares e histórias.

•

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito
Educação financeira para o consumo.
•
Cultura digital

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Escuta, fala, pensamento e imaginação
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
EIXOS TEMÁTICOS/SABERES
(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando desejos,
necessidades, sentimentos e opiniões.
(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações
em cantigas de roda e textos poéticos.
(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e
outros textos, diferenciando escrita de Ilustrações, e acompanhando, com
orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da
esquerda para a direita).
(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada,
identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.
(EI02EF05) Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes
ou peças teatrais assistidos etc.
(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou
temas sugeridos.
(EI02EF07) Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando
reconhecer seus usos sociais.
(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar
seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de
aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.).
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. (EI12EF01JE) Desenvolver o

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
- Coordenação viso motora;
- Escuta de histórias;
- Expressão oral e diálogo através da fala e
brincadeiras fazendo uso da oralidade.
- Comunicar-se no cotidiano
- O Nome próprio e a sua estrutura escrita
- Verbalização do nome.
- Reconhecendo o seu nome, dos seus colegas e
da professora em momentos de comunicação;
- Experimentação gráfica de marcas –
desenho/pintura – para ampliar as narrativas e
despertar hipóteses para a escrita.
- Coordenação motora fina e grossa
- Escrita espontânea
- As letras no dia a dia.
- Diferentes gêneros textuais (receitas e músicas)
que circulem em nossa sociedade (contos e fábulas)
- Leitura e representação de livros.
- A fala em suas diversas funções e usos sociais;
- Elaboração de hipóteses e explicações para

EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM
- Ampliar as narrativas e despertar
hipóteses para a escrita.
- Desenvolver uma cultura oral e
escrita;
- Ampliar a compreensão sobre
como se expressar;
- Desenvolver a linguagem oral e
escrita;
- Desenvolver a coordenação viso
motora;
- Expressar a oralidade através dos
diálogos;
- Reconhecer quando chamado
pelo seu nome e o dos outros
colegas;
- Desenvolver a percepção visual e
auditiva.
- Desenvolver a coordenação
motora fina e grossa.
- Ouvir e contar histórias
- Reconhecer a si mesmo e aos
colegas em fotos.
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vocabulário exercitando a memória visual através de imagens, sons da situações-problema.
- Fazer uma relação do uso da
natureza, fortalecendo a imaginação e a criatividade.
escrita com o cotidiano.
- Exploração de imagens
(EI12EF02JE) Apropriar-se progressivamente dos vários elementos que
- Identificar letras e números no
- Percepção visual e auditiva (com receitas e
possibilitem a produção e a apreciação nas artes visuais e plásticas:
nos produtores textuais e no
músicas, com a temática meio ambiente e
Contextos e movimentos.
cotidiano.
(EI12EF03JE) Promover uma alimentação saudável, de forma lúdica e
sustentabilidade, cultura digital, educação e saúde, - Associar desenhos a canções.
educativa, despertando na criança o interesse por uma alimentação de alto trânsito, entre outras).
valor nutritivo, e ainda reduzir esperdício, possibilitando a sustentabilidade. - Expressão oral (pronuncias, relatos, - Aprender a utilizar os dispositivos
(EI12EF04JE) Apropriar-se dos usos da linguagem escrita e falada.
digitais com fins educacionais.
acompanhamentos e músicas).
(EI02EF05JE) Utilizar uma nova metodologia que transmita conteúdos que - As cantigas de roda, poesias e parlendas.
desafiem o pensar produzindo novos saberes.
- A importância de nos alimentarmos.
(EI02EF06JE) utilizar a tecnologia como forma de desenvolver a linguagem - Vivências de receitas de alimentos.
e a psicomotricidade, além de estimular o pensamento lógico, crítico e criativo - Uso dos dispositivos digitais
da criança.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
.- Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam seu nome.
- Trabalhar com músicas que mostre que cada um tem seu nome;
- Contar histórias para as crianças e envolve-las nos projetos temáticos.
- Trabalhar com receitas e produtores textuais relacionadas temas propostos.
- Trabalhar músicas e cantigas de roda relacionadas aos temas propostos.
- Explorar livros, revistas e jornais com imagens para que as crianças contato direto com a leitura.
- Organizar um circuito motor amplo, onde trabalhe a coordenação das mãos e dos pés;
- Brincar de amarelinha, esconde-esconde e túnel;
- Repetir acalantos, cantigas de roda, poesias e parlendas, explorando o ritmo, a sonoridade e a conotação das palavras;
- Organizar um espaço de faz de conta onde eles serão os personagens da história;
- Pintar letras, explorando tintas e texturas.
- Traçar e grafar letras explorando a coordenação motora para se apropriar do uso da escrita.
- Participar de experiências de escrita na areia, na farinha, modelando massinhas, etc.
- Vivenciar experiências que motivem a percepção visual através da escrita das letras nos textos e ambientes do cotidiano.
- Contar histórias através de fantoches, dramatização, áudios, danças, leituras e outras.
- Incentivar a leitura por meio de manuseio de livros;
- Montar jogos, quebra-cabeça e memoria;
- Apresentação de vídeos educativos e leitura de histórias de trânsito e cuidados com a saúde e o bem-estar;
- Rodas de conversa sobre temas propostos
- Roda de conversa sobre o trânsito, averiguar o que os alunos entendem sobre o trânsito.
- Confecção de placas de sinais de transito;
- Problematizar o processo de alfabetização através de imagens utilizando dispositivos digitais
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, de forma contínua e diária mediante o acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para refletirmos sobre a
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qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos
e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO II e III (Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses)
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos e com eles criar estratégias para investigar o mundo social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a
situações que envolvam diversidade, ambiental, de gênero, de língua, de religião ampliando o conhecimento de si e do outro.
BRINCAR- com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papéis ou cenas sociais envolvendo elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, texturas, cheiros, cores,
tamanhos, pesos, densidades, experimentando possibilidades de transformação.
PARTICIPAR- de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando para características do ambiente e histórias locais.
EXPLORAR- e identificar as características do mundo social e natural, movimentos, gestos, sons, formas, palavras, emoções ampliando seus conhecimentos.
EXPRESSAR- suas observações necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas e descobertas, aprendendo e desenvolvendo suas características de sujeito.
CONHECER-SE- e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social.

•

•

TEMAS INTERCURRICULARES
Sustentabilidade na educação infantil
•
Educação e saúde
•
Educação no trânsito
Educação financeira para o consumo.
•
Cultura digital

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Espaços, tempos, relações e transformações
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
EIXOS TEMÁTICOS/SABERES
(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as
características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho.
EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e
fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.).
(EI02ET03) Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado
de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.
(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima,
embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e
depois).
(EI02ET05) Classificar objetos considerando determinado atributo
(tamanho, peso, cor, forma etc.).
(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante,
depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. Em
contextos diversos.
(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas
e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc.).
(EI12ET01JE) Cooperar entre si nos momentos de registro e contagem
dos números e quantidades, deixando que elas levantem suas próprias
hipóteses sobre o assunto.
(EI012ET02JE) Estabelecer relações de comparação entre objetos e
números, observando suas quantidades.
(EI012ET03JE) Experimentar e resolver situações-problema do seu
cotidiano
(EI02ET04JE) Compreender a importância do consumo consciente.
(EI02ET05JE) Experimentar o contato maior com o mundo virtual,
vivenciando novas experiências.

- Os diferentes tipos de materiais e
possibilidades de manipulá-los
- Noções espaciais de: grande e pequeno,
dentro e fora, longe e perto...
- Conceitos de volume, peso, vazão, etc.
- Percepção e motivação.
- Fenômenos da natureza: Percebendo o
vento, o sol e a chuva.
.- Seu corpo no espaço
- A moradia
- A escola
- Cuidado como o meio ambiente
- Os animais
- As plantas
- Reciclar para reutilizar.
- Cuidando da horta
- Manuseio com jogos infantis.
- Números, quantidade e relações
- Aprendendo com os numerais.
- Identificação e utilização dos números no
contexto social.
- Números e quantidades (Seleção em
contagem de materiais da natureza: pedras,
folhas, etc)
- Representações de quantidade.
- Conhecendo o transito
- Brincando de trânsito.
- Conhecendo o semáforo e as placas de
sinalização

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Compreender as questões relativas ao
mundo sociocultural;
- Perceber as propriedades dos materiais e as
relações de causa e efeito;
- Interagir com o mundo físico e explorar o
ambiente e os objetos;
- Manipulando os objetos e identificar as
diferenças e semelhanças entre eles;
- Conhecer o semáforo e algumas placas de
sinalização mais visualizadas pelos alunos
- Conhecer as diferenças de tamanho e
velocidade dos meios de transportes;
- Identificar e utilização dos números no
contexto social.
- Entender a importância do dinheiro para
nossas vidas
- Utilizar o dinheiro de forma consciente.
- Conhecer as cédulas e moedas e relacionálas às ações de compra de produtos do
cotidiano.
- identificar letras e números.
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(EI02ET06JE) Perceber o tempo de decomposição dos objetos e mal
que faz no meio ambiente.
(EI02ET07JE) Desenvolver o exercício da cidadania e o controle de
recursos públicos.
(EI02ET08JE) Vivenciar diferentes hábitos e práticas para conhecer e
a cuidar do próprio corpo, pois uma boa saúde está relacionada a
higiene e alimentação.
EI02ET09JE) Formar-se cidadão enquanto usuário das vias públicas,
conhecendo os sinais de trânsito.
(EI12ET10JE) Experimentar o estímulo tátil, visual e auditivo através
da exploração do material.
(EI12ET11JE) Explorar experiências com números estabelecendo
relação correspondência do número e a quantidade.

- Os meios de transporte
- Educação Financeira
- Conhecendo a importância da educação
financeira
- Atitudes financeiras conscientes.
- Sustentabilidade financeira
- O dinheiro e seu uso no dia-a-dia.

PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
- Organizar uma exposição de coleções feitas pelas crianças com os materiais encontrados na natureza.
- Demonstrar o tempo de decomposição e o mal que faz no meio ambiente
- Confeccionar com eles lixeira para uso de coleta seletiva
- Exposição de materiais que foram descartados como lixo;
- Implementação de Horta/Compostagem
- Cineminha abordando a(s) temática(s)
- Palestras;
- Oficinas;
- Roda de conversa com os alunos sobre a importância de poupar, ter um cofre, guardar um dinheiro e também ajudar a sua família a comprar seu próprio presente de aniversário.
- Proporcionar experiências de contato com o mundo virtual.
- Proporcionar experiências que envolvam o uso do dinheiro no cotidiano.
- Simular compras explicando o poder de compra de cada moeda e cédula.
- fornecer carteira ou porta moeda com segurança para que se possa gerar responsabilidade concreta (confeccionar moedas de papel).
-Jogos infantis que trabalham os números e quantidades.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será feita de maneira contínua e formativa com caráter qualitativo possibilitando, assim, uma análise dos resultados obtidos durante as aulas, através
da participação das crianças, de forma contínua e diária. A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças;
para refletirmos sobre a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos
os registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO IV E V- EDUCAÇÃO NFANTIL (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES ANOS ) – CRIANÇAS PEQUENAS
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- Com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecer e respeitar as diferentes identidades e pertencimento étnico racial de gênero e de religião.
BRINCAR- com diferentes parceiros, envolver-se em variadas brincadeiras e jogos de regras, reconhecer o sentido de singular, do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as culturas
infantis.
PARTICIPAR- das situações do cotidiano, tanto ligadas ao cuidado de si e do ambiente, como das relativas as atividades propostas pelo professor(a), e de decisões relativas a escola, apendendo a
respeitar os ritmos, interesses e desejos das outras pessoas.
EXPLORAR- ambientes e situações de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.
EXPRESSAR- as crianças e os adultos as suas necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses e descobertas, opiniões, oposições, utilizando diferentes linguagens, de modo autônomo e
criativo e empenhando-se em entender o que os outros expressam.
CONHECER-SE- nas interações e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas características e as das outras crianças e adultos, constituindo uma confiança em si e uma atitude
acolhedora e respeitosa em relação aos outros.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – O eu, o outro e o nós

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos
TEMAS
percebendo que as pessoas têm
INTERCURRICULARES outros,
diferentes sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar e agir.
 Aspectos culturais do (EI03EO02) Agir de maneira
município:
independente, com confiança em suas
capacidades, reconhecendo suas
- A fauna local – Animais em conquistas e limitações.
Extinção. (ARARA-AZUL-DE- (EI03EO03) Ampliar as relações
LEAR)
interpessoais, desenvolvendo atitudes
de participação e cooperação.
- Hidrografia de Jeremoabo. (EI03EO04) Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos
diversos.
 A arte de cultivar e a
(EI03EO05) Demonstrar valorização das
produção de
características de seu corpo e respeitar
alimentos saudáveis as características dos outros (crianças e
na agricultura familiar. adultos) com os quais convive.
(EI03EO06) Manifestar interesse e
 Família: Identidade e respeito por diferentes culturas e modos
laços.
de vida.
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas
no respeito mútuo para lidar com
 Aprendendo com as conflitos nas interações com crianças e
mídias.
adultos.
(EI03OE01JE) Criar hábitos de
alimentação saudável, contribuindo para
sua saúde e desenvolvimento.

EIXOS TEMÁTICOS/SABERES

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

RELAÇÃO COM O EU E O OUTRO
- Relação com os Companheiros
- Adaptação
- Regras de convivência.
- Integração:
- Espaço em grupo
- Espaço escolar
- Espaço família: composição, características e
acontecimentos.
AUTOCONHECIMENTO E CUIDADO DE SI
MESMO
- Identidade e autonomia
- Valores: autoestima, autonomia, confiança.
- Partes do corpo / funções/ interdependência
Sensações e percepções (cinco sentidos)
- Cautela e atenção
- História da criança
- História do nome
- Direitos e deveres Relação com o meio
- Lugares e paisagens
- Espaço de convivências: Características e
regras
- Os animais: moradia, locomoção e
alimentação.
Família: composição, características
acontecimentos.

- Conhecer os principais alimentos cultivados em nossa região e

identificar as suas fontes de vitaminas.
- Contribuir para uma alimentação saudável.
- Perceber o papel do ser humano para uma vida sustentável.
- Compreender a importância da família para a formação humana
- Refletir sobre sua estrutura familiar.
- Conhecer a estrutura de outras famílias, e o relacionamento entre as
pessoas de sua família com as demais pessoas que a rodeiam.
- Entender a importância de respeitar os familiares, estendendo esse
valor para a escola e sociedade.
- Conhecer a fauna local e Identificar animais em extinção
- Compreender as causas da extinção.
- Respeitar e preservar o meio ambiente;
- Entender a importância da biodiversidade
- Aprender sobre algumas formas de acesso às mídias de acordo com a
faixa etária.
- Conhecer a importância e os riscos que estes meios possam
proporcionar, de modo dinâmico, através da interferência dos adultos.
- Expressar-se livremente.
- Conhecer os aspectos Culturais do município.
- Respeitar e valorizar a diversidade cultural.
- Participar de diversas formas de manifestações culturais.
- Conhecer e identificar as fontes de água do município (rios, lagoas,
açude).
- Perceber o papel do ser humano nas soluções e problemas relacionados
à água.
e - respeitar as regras simples do convívio social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
239 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

(EI03OE02JE) Conhecer os animais da
região, compreendo sua importância
para os seres humanos e desenvolver
atitudes de respeito e preservação.
(EI03OE03JE) Aprender sobre extinção
dos animais e as atitudes humanas para
evitá-la.
(EI03OE04JE) Conhecer animais da
fauna local e identificar animais em
extinção.
(EI03OE05JE) Compreender as
principais diferenças e semelhanças
entre os animais, e distinguir cada grupo.
(EI03OE06JE) Interagir com diferentes
meios de comunicação percebendo seu
papel na conexão entre as pessoas e na
ampliação dos conhecimentos.
(EI03EO07JE) Conhecer e valorizar a
cultura do nosso município.
(EI03EO08JE) Perceber a importância
da água para a vida humana e dos outros
seres vivos, evitando o desperdício e
conscientizando-se de suas ações,
repassando para as pessoas ao seu
redor.

Grupos étnicos
- Hábitos culturais
- Relação com o meio
Fenômenos e componentes naturais
- Água, ar e solo
- Sol: fonte de luz e calor/ dia e noite
A importância da agricultura familiar em
nossa região
- O cultivo de alimentos saudáveis
- As fontes de vitaminas dos alimentos.
- Alimentos: Origem, higiene e alimentação
saudáveis.
A fauna do município
- Extinção de animais
- Os animais: moradia, locomoção e
alimentação.
Meios de comunicação
Cultura local
- Contexto histórico
- Danças
- Artesanatos
- Poesias
- Festejos, Artes, Lendas, Diversidade cultural,
comidas típicas.

- Identificar preferências e afinidades;
- Estabelecer relações sociais em diferentes contextos, percebendo as
interferências e modificações que ocorrem entre os grupos;
- Compreender-se como integrantes do ambiente: o espaço, a paisagem
e o lugar no qual está inserido.
- Identificar, nomear e se reconhecer como membro de sua família,
reconhecendo sua importância, características e diferenças.
- Identificar e nomear as partes do corpo
- Estimular os cinco sentidos
- Conhecer a sua história de vida e a história que de origem ao seu nome;
- Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o
nascimento, a fim de perceber as transformações.
- Conhecer-se como ser dotado de direitos e deveres;
- Conhecer as relações entre os seres humanos e a natureza, as formas
de transformações e utilizações dos recursos naturais, a diversidade
cultural.
- Nomear e reconhecer diferentes animais, a sua classe, como se
locomovem e o seu habitat;
- Conhecer a importância da alimentação saudável para o
desenvolvimento corporal;
- Perceber que as pessoas pertencem a diferentes grupos étnicos e
possuem hábitos e costumes diferentes que devem ser respeitados;
- Desenvolver formas de convivências, atitudes de polidez, valores,
respeito, cultivando valores sociais, intelectuais, morais, artísticos e
cívicos; Identificar a importância da água, ar e do solo para os seres vivos;
- Perceber a influência dos elementos (sol, ar água e solo) na vida
humana, enquanto produtores de fenômenos da natureza;
- Reconhecer bons hábitos de higiene a fim de que os incorporem e
pratiquem diariamente;
- Conhecer os diferentes tipos de lazer e sua importância para a saúde
física e mental do corpo;
- Conhecer ações e atitudes que promovam prevenção de acidentes;

Rio local Vaza- Barris, água para:
Agricultura, Pecuária, Irrigação,
sobrevivência.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
- Fazer experiências de plantio com as crianças no espaço escolar e incentivar a fazer em casa.
- Exploração sensorial e experiências com alimentos;
- Receitas: fazendo nosso próprio lanche;
- Roda de conversa, vídeos, histórias, sobre a importância da família
- Convidar alguém da família (preferencialmente pessoas mais velhas, como avós e bisavós) irem à escola contar sobre os costumes de suas famílias e interagir com as crianças.
.
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- Propor que levem para a escola alguns materiais que ajudam a contar as histórias das famílias, como fotos, registros, objetos, vídeos, relatos orais e escritos etc.
- Produzir com a turma um mural de histórias das famílias, tipos de famílias.
- Conhecer os animais através de imagens, vídeos ou visitas.
- Pesquisas sobre o tema, exposição de vídeos, de imagens;
- Roda de conversa sobre a utilidade da tecnologia, os tipos e os cuidados, estendendo aos pais;
- Utilização dos meios de comunicação para ampliar os conhecimentos;
- Visitar a rádio.
- Mostrar exemplo de contribuições culturais de diversas pessoas do município, através de imagens, vídeos, visitas, etc.
- Participação em eventos culturais, promovidos pela escola e extraclasse.
- Promover encontros com pessoas que fazem parte da nossa cultura.
- Vídeos informativos sobre o tema.
- Jogos e brincadeiras que promovam a conscientização do aluno.
- Fazer roda de conversa e combinados
- Mural coletivo das regras de convivência
- Utilização de espelhos em sala de aula.
- Autorretrato
- Exposição de fotos antigas
- Elaboração de gráfico de altura
- Coleta junto aos pais dos desenhos de Tv preferidos de seus filhos para assistirem junto com a turma, cada um em dia e horário programado.
- Construção de corpo humano em papel metro e listagem das partes do corpo.
- Promover experiências de brincadeiras de roda,, amarelinhas, pique esconde, bola, etc.
- Promover momentos de contação de história, utilizando diferentes recursos pessoais da criança como: fotografias, vídeos e relatos dos pais ou responsáveis referentes a história de vida das crianças
e a história de seu nome;
- Promover rodas de conversas referentes aos direitos e deveres;
- Propor ações e espaços que garantam a experimentação e vivências que auxiliem as crianças a explorarem o mundo, compreenderem comportamentos, sentimentos, valores, direitos e deveres;
- Exploração de diferentes objetos, de suas propriedades e processos de transformação.
- Promover diferentes brincadeiras e jogos pedagógicos alusivos à atitudes e hábitos de higiene e alimentação saudável;
- Desenvolver momentos de conversas e de brincadeiras que abordem regras, atitudes e práticas de hábitos culturais a serem praticados diariamente;
- Estimular com auxílio de vídeos, imagens, contação de histórias e projetos hábitos de higiene e boa convivência.
- Incentivar hábitos e atitudes de cuidado no manuseio dos objetos: segurança e prevenção de acidentes bem como sua conservação;
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
 Observação e registro de atividades través de vídeos, de portfólio, de imagens e pareceres considerando o contexto que a criança está inserida.
 A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças;
 Registro de atividades através de vídeos, de portfólio e pareceres.
 Será feita por meio de observação continua.
 Observação e registro quanto à participação, interesse e realização das atividades.
 Através de relatórios bimestrais e anuais, e registros através de conceitos.
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GRUPO IV E V- EDUCAÇÃO NFANTIL (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES ANOS ) – CRIANÇAS PEQUENAS
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos e experimentar de múltiplas formas a gestualidade que marca sua cultura e está presente nos cuidados pessoais, dança, música, teatro, artes circences,
jogos, escuta de histórias e brincadeiras, interagindo com os colegas em dinâmicas, jogos respeitando regras e atitudes do outro.
BRINCAR- utilizando movimentos para se expressar, explorar espaços e situações de imitar, jogar imaginar, interagir e utilizar criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento,
utilizando o seu próprio corpo para vivenciar a ludicidade e expressar desejos e habilidades, através de experiências brincantes.
PARTICIPAR- de diversas atividades de cuidados pessoais e do contexto social, de brincadeiras, encenações teatrais ou circenses, danças e músicas. Desenvolver práticas corporais e autonomia
para cuidar de si, do outro e do ambiente, participando espontaneamente e com orientação, das mímicas e experiências de conhecimento do corpo.
EXPLORAR- ambientes e situações de diferentes formas, com pessoas e grupos sociais diversos desenvolvendo um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares e mímicas, descobrindo
modos de ocupação de uso do espaço com o corpo e adquirir a compreensão do seu corpo no espaço, no tempo e no grupo através dos vários tipos de movimentos, desenvolvendo suas
habilidades corporais, ampliando sua noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros.
EXPRESSAR- corporalmente emoções, potencialidades corporais, sentimentos, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, através das dramatizações, danças,
brincadeiras, movimentos livres, gestos, músicas, contação de histórias, dentre outras manifestações, utilizando diferentes linguagens, de modo autônomo e criativo empenhando-se em
compreender o que os outros também expressam.
CONHECER-SE- nas diferentes oportunidades de interações o seu próprio corpo, suas limitações e potencialidades e explorá-lo reconhecendo e valorizando o seu pertencimento de gênero, étnico
racial e religioso, construindo uma atitude acolhedora e respeitosa em relação aos outros.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Corpo, gestos e movimentos

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

EIXOS TEMÁTICOS/SABERES

TEMAS
INTERCURRICULARES (EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de EXPERIÊNCIAS COM BRINCADEIRAS
expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança,
teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de
- A fauna local – Animais em seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
Extinção. (ARARA-AZUL-DE- histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas
LEAR)
em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança,
- Hidrografia de Jeremoabo. teatro e música.
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a
higiene, alimentação, conforto e aparência.
 A arte de cultivar e a (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e necessidades
produção de
alimentos saudáveis em situações diversas.
na agricultura familiar. (EI03CG01BA) Conhecer a multiplicidade de funções e
manifestações motoras a partir da compreensão acerca da
postura.
 Família: Identidade e
(EI03CG01JE) Utilizar a tecnologia como subsídio da
laços.
aprendizagem enriquecendo experiências corporais.
(EI03CG02JE) Expressar a cultura do município através da
 Aprendendo com as habilidade corporal.
(EI03CG03JE) Fortalecer traços da sua identidade, como
mídias.
indivíduo e membro de diferentes grupos sociais, através da


Aspectos culturais do
município:

- Coordenação visomotora fina,
- Autonomia e presteza por meio de movimentos
como andar, correr, saltar, saltitar, pular para baixo,
subir, escalar, arrastar-se, pendurar-se, balançarse, equilibrar-se.
- Brincadeiras com brinquedos de montar, pegar
objetos e manuseá-los com certos cuidados.
- Circuitos com brincadeiras variadas de
deslocamentos com ou sem obstáculos e posturas
corporais.
- Circuitos percorrendo espaço, sozinha ou
interagindo com parceiros.
- Formas variadas de deslocamentos com ou sem
obstáculos e posturas corporais,
- Brincadeiras de cuidados e jogos de imitação
- Experiências de cuidado de si voltadas para vestirse e alimentar-se, além de situações de descanso e
higiene pessoal.
- Experiências de cuidados com o seu corpo e o
corpo do outro e a saúde de forma geral.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Explorar as possibilidades expressivas do
seu corpo fazendo uso de movimentos como
pular, saltitar, lançar, apanhar, receber,
transportar objetos, subir, correr, descer e
passar por dentro, transportar objetos, etc.
- Brincar com objeto de diversas formas,
cores, pesos, texturas, tamanhos etc.
- Dançar com outras crianças ao som de
músicas de diferentes gêneros.
- Brincar de roda imitando os gestos e cantos
de outras crianças, adultos e animais.
- Explorar as habilidades físicas, motoras e
perceptivas do próprio corpo a fim de adquirir
a independência nos movimentos e na
expressão corporal;
- Explorar diferentes possibilidades de
reprodução e criação de movimentos do
corpo, através de brinquedos cantados e
cantigas de roda tradicionais que ;
- Observar os diferentes aspectos temporais
a fim de favorecer a realização dos
movimentos no que diz respeito à duração,
sucessão dos acontecimentos, pausa,
velocidade e estruturas rítmicas.
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expressão de amor à família, não apenas a de sangue, mas
às pessoas a quem elas se sentem ligadas pelo amor.
(EI03CG04JE) Identificar os grupos alimentares que fazem
parte de uma alimentação saudável e equilibrada, conhecer
e adequar seus próprios hábitos alimentares em benefício
ao seu corpo;
(EI03CG05JE) Conhecer a hidrografia local, as diferentes
formas e associá-la com outros aspectos do meio ambiente,
tais como: clima, relevo, vegetação e solo.
(EI03CG06JE) Reconhecer e identificar os diferentes tipos
de animais da fauna local.
(EI03CG07JE) Promover o respeito para com todas as
espécies de seres vivos do nosso município.

.

- Experiências de imitação os movimentos de
determinado animal ou o jeito de andar de um
personagem.
- Expressões e sentimentos em si e nos outros.
- Experiências que envolvem o a organização do
espaço e cuidado com o material nos momentos de
brincadeiras
EXPERIÊNCIAS COM AN A
- Músicas
- Movimentos corporais
- Movimentos a partir de uma música, de um som,
de uma ideia, e se sensibilizar quanto ao valor
expressivo de seus gestos, na medida em que
explora movimentos leves ou fortes, rápidos ou
lentos,
- Percepção espacial
- Percepção corporal: Velocidade, Sucessão,
Duração, Ritmo.
- Percepção direcional/lateralidade: direita e
esquerda
- Noções de lateralidade: para cima, para baixo.
- Equilíbrio estático e dinâmico
- Freio inibitório
- Reprodução de movimentos
- Estímulos visuais e auditivos

- Vivenciar experiências que possibilite a
leitura de histórias, a brincadeira, a
expressão plástica, a música e o movimento
para apropriar-se de conhecimentos
referentes ao próprio corpo, datas
comemorativas, hábitos e costume de sua
comunidade.
- Utilizar a linguagem corporal e gestual,
adequando-as às diferentes intenções e
situações de comunicação, de forma a
compreender e ser compreendida,
expressando ideias,
sentimentos,
necessidades e desejos.
Expressar corporalmente as danças,
músicas, poesias da cultura local.
- Reconhecer progressivamente segmentos
e elementos do próprio corpo por meio da
exploração, das brincadeiras, do uso do
espelho e da interação com os outros;
- Fazer uso de diferentes tipos de
brincadeiras, movimentos e ritmos para
apropriar-se de conhecimentos alusivos ao
seu corpo, meio ambiente.
- Desenvolver habilidades corporais através
dos jogos e mídias
- Desenvolver expressões corporais através
das músicas, danças e brincadeiras que
fazem parte da cultura local.

EXPERIÊNCIAS COM DRAMATIZAÇÃO
- Leitura e interpretação da Ação dramática, gestos,
espaços, expressão/
- Maquiagem; adereços e - Linguagem adequada ao - Cantar músicas tradicionais que fazem
personagem.
parte da cultura local.
- Teatro
- Usar o corpo para expressar músicas,
poesias, danças e brincadeiras que fazem
Linguagem midiática
parte da cultura do município.
- Ferramentas digitais
- Conhecer, cultivar e colher alimentos que
- A tecnologia e os movimentos corporais
fazem parte da agricultura da região e
Cultura local
aprender sobre os seus benefícios.
- Expressões e movimentos corporais culturais
- Conhecer os benefícios da água para o
corpo.
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- Músicas e danças que fazem parte da cultura do - Conscientizar-se para o cuidado com os
município
rios.
- Movimentos e brincadeiras com músicas e danças - Conhecer e imitar os sons dos animais e
que fazem parte da cultura local
identificar o som e os gestos que fazem os
- Brincadeiras com gestos corporais
animais da região
Família
- Identificar o som da Arara azul- de-lear.
- Brincadeiras cantadas tradicionais
A agricultura familiar em nossa região.
- Os benefícios dos alimentos para a saúde do
corpo.
Rio local Vaza- Barris
- O som e o movimento das águas do rio
- Os cuidados com as águas do rio para preservá-lo.
- O uso consciente da água para preservação dos
rios
- O nosso corpo precisa de água
A fauna do município
- Sons da natureza
- Sons e movimentos dos animais.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
- Exploração de diferentes movimentos gestuais, visando a produção de marcas gráficas.
- Aperfeiçoar gestos relacionados com a preensão, o encaixe, o traçado, o lançamento, etc., por meio da experimentação e utilização de suas habilidades manuais em diversas situações cotidianas.
- Desenhos com impressões digitais;
- Propor confecção de máscaras, adereços;
- Mímicas
- Propor momentos de ensaios e apresentações de dramatizações, danças etc.;
- Oficinas de desenhos, danças, pinturas e modelagens.
- Brincadeiras nos espaços internos e externos;
- Usar de diferentes gestos, posturas e expressões corporais com intencionalidade.
- Vivenciar atitudes de cuidado pessoal e bem-estar
- Situações de organização do espaço após as brincadeiras e cuidado com o material
- Brincar com jogos corporais: amarelinha, rodas, serra serrador, piques, macaquinho mandou, pular corda, meus pintinhos venham cá, peteca, balangandã, boliche entre outros.
- Fazer roda de Conversa sobre os animais e imitar movimentos.
- Realizar apresentação (Feira Cultural) sobre todo tema discutido às outras salas.
- Realização de movimentos como pular, saltar, brincar e dançar através de vídeos musicais e brincantes.- Expressões corporal sobre os aspectos da cultura local.
- Expressar habilidades manuais, como desenhar, pintar, representando sua família.
- Manusear alimentos.
- Situações de apreciação de alimentos saudáveis em piquenique, receitas, entre outros;
- Imitar sons da natureza, utilizando gestos e movimentos.
- Utilizar diversas melodias que instigam movimentos simultâneos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
244 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

- Fazer uma maquete com os animais favoritos dos alunos;
- Mural sobre os animais, expondo diversidade e características que os diferenciam.







AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Observação e registro de atividades través de vídeos, de portfólio, de imagens e pareceres considerando o contexto que a criança está inserida.
A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças;
Registro de atividades através de vídeos, de portfólio e pareceres.
Será feita por meio de observação continua.
Observação e registro quanto à participação, interesse e realização das atividades.
Através de relatórios bimestrais e anuais, e registros através de conceitos.
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GRUPO IV E V- EDUCAÇÃO NFANTIL (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES ANOS ) – CRIANÇAS PEQUENAS
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- e usufruir das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras culturas, artes plásticas, música, dança, teatro, cinema e festas populares, ampliando a sua
sensibilidade e desenvolvendo senso estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades através de experiências com produções artísticas e diferentes manifestações artísticas,
culturais e científicas.
BRINCAR- com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo cenários e fantasias para brincadeiras de faz de conta, encenações ou festas tradicionais,
enriquecendo seu repertório e desenvolvendo seu senso estético, através de situações lúdicas nas experiências com as produções artísticas.
PARTICIPAR- de decisões e ações relativas a organização do ambiente, a definição de temas e a escolhas de materiais a serem usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato
com manifestações do patrimônio cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens, vivenciando diversas formas de expressão, utilizando as linguagens artísticas.
EXPLORAR- variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos teológicos, para criar, recriar danças, artes visuais, encenações, apropriando-se de
diferentes manifestações artísticas e culturais, em tempos e espaços para produção, manifestação e apreciação artística.
EXPRESSAR- com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos e ideias, brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e usufruindo o
que é comunicado pelos colegas e pelos adultos, utilizando expressões artísticas.
CONHECER-SE- no contato criativo, com manifestações artísticas e culturais, identificando e valorizando o seu pertencimento, desenvolvendo sua sensibilidade e criatividade, gosto pessoais e
de modo peculiar de expressão por meio do teatro, música, dança, desenho e imagens, valorizando suas habilidades artísticas.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Traços, Sons, Cores e Formas
TEMAS
INTERCURRICULARES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos
por materiais, objetos e instrumentos
musicais durante brincadeiras de faz
de conta, encenações, criações
- A fauna local – Animais em musicais, festas.
Extinção. (ARARA-AZUL-DE- (EI03TS02) Expressar-se livremente
por meio de desenho, pintura,
LEAR)
colagem, dobradura e escultura,
- Hidrografia de Jeremoabo. criando produções bidimensionais e
tridimensionais.
(EI03TS03) Reconhecer as qualidades
 A arte de cultivar e a do som (intensidade, duração, altura e
timbre), utilizando-as em suas
produção de
alimentos saudáveis produções sonoras e ao ouvir músicas
na agricultura familiar. e sons.
(EI03TS01JE) Conhecer a fauna local
 Família: Identidade e e expressar- se livremente por meio
das produções artísticas.
laços.
(EI03TS02JE) Representar as belezas
naturais, desenvolvendo habilidades
 Aprendendo com as artísticas, por meio de traços, sons,
cores e formas.
mídias.
(EI03TS03JE) Compreender a
importância do meio ambiente,


Aspectos culturais do
município:

EIXOS TEMÁTICOS/SABERES

EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM

LINGUAGEM MUSICAL
- Fontes sonoras
- Tipos: natural, cultural.
- Gênero musical: músicas infantis, músicas populares, folclóricas, regionais.
- Elementos que compõem o som (Altura, grave, médio, agudo, intensidade
(forte, fraco e suave)
- Timbre
- Densidade (um som, muito sons)
- Duração (longo, curto e pausa)
LINGUAGEM VISUAL
- Linguagem plástica
- Percepções na natureza: cores, formas texturas, luminosidade e linha.
- Desenho, pintura, escultura, modelagem, colagem, gravura, fotografia.
- Leitura e Interpretação/releitura de obras de arte: dobraduras e colagens
- Composição plástica: bidimensional e tridimensional
- Leitura e Interpretação/releitura de obras de arte: desenho e pintura/recorte
e modelagem
A fauna do município;
- Animais em extinção;
- Preservando o meio ambiente;
- Biodiversidade;
- Arte com animais
- Dobradura
- As cores dos animais

- Apreciar diferentes músicas para
estimular a memória auditiva e musical;
- Identificar as características sonoras
Timbre e diferenciar se sons foram
originados por fontes sonoras produzido
na natureza ou produzidos por
instrumentos musicais;
- Apreciar suas produções as dos
outros, por meio da observação e leitura
de alguns dos elementos da linguagem
plástica.
- Desenvolver a memória musical
através de repertório de canções
(folclórica) bem como a participação em
jogos e brincadeiras envolvendo dança
e improvisação musical.
- Reconhecer e utilizar as variações de
velocidade e densidade na organização
e realização de algumas produções
musicais.
- Produzir composições bidimensionais
(desenho, colagem) e tridimensionais
(maquete, escultura) para desenvolver a
criatividade do processo artístico;
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respeitando e preservando o nosso
planeta, desenvolvendo um senso de
valorização das belezas naturais.
(EI03TS04JE) Conhecer os alimentos
da agricultura familiar, discriminando
suas cores e formas;
(EI03TS05JE) Reconhecer e valorizar
o cultivo de alimentos saudáveis, ao
interagir com o conhecimento através
das linguagens artísticas.
(EI03TS06JE) Utilizar a linguagem
artística para expressar a importância
familiar.
(EI03TS07JE) Representar seus
familiares através das linguagens
artísticas, promovendo o respeito e a
afetividade entre os membros.
(EI03TS08JE) Explorar os aspectos
culturais, por meio das danças, cores,
músicas e do teatro;
(EI03TS09JE) Expressar de forma
lúdica, criativa e corporal, as
manifestações culturais do município.
(EI03TS10JE)
Desenvolver
a
criatividade e ampliar o conhecimento
através de recursos tecnológicos.
(EI03TS11JE) Comunicar suas ideias
e representá-las através das artes a
partir das interações com as
tecnologias digitais.

- Artesanato
- As músicas e as danças locais e os animais em extinção
Animais
- Os sons dos animais
- Arte e dobradura
- Rio local: Vaza Barris água para: Agricultura, Pecuária, irrigação e
sobrevivência;
- Aprendendo com maquetes sobre rios, agricultura e pecuária
- A importância da agricultura familiar em nosso município;
- As fontes de vitaminas dos alimentos;
- O cultivo de Alimentos saudáveis;
- As cores e as formas dos alimentos e sua importância para a saúde e
agricultura familiar.
- Eu e minha família;
- A importância do grupo familiar na construção da identidade e
aprendizagem;
- História da família;
- Arvore genealógica;
- Tipos de família;
- Desenhos e artes com personagens da família.

- Imitar sons relacionados à natureza.
- Desenvolver a criatividade através de
pinturas e desenhos, explorando o meio
em que vivemos.
- Conhecer as formas e cores,
desenvolvendo a coordenação motora e
a capacidade de apreciação estética.
- Respeitar e valorizar os laços
familiares,
desenvolvendo
a
sensibilidade artística e emocional.
- Conhecer e representar artisticamente
a cultura e sua diversidade.
- Ampliar os saberes artísticos através
das novas tecnologias e suas diferentes
atribuições.

- Cultura local: Contexto histórico, danças, artesanatos, poesias,
festejos, artes, lendas, comidas típicas e diversidade cultural.
- A arte e a cultura local
- Artesanato local
- Expressão artística, danças e festejos locais
- Tecnologia;
- Ferramentas digitais;
- Jogos e ferramentas digitais

PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
- Escutar uma música, explorar diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos e materiais, construindo cenários para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas tradicionais.
- Interpretação de músicas e produção de gestos. Explorar as habilidades físicas, motoras e perceptivas do próprio corpo a fim de adquirir a independência nos movimentos e na expressão corporal.
- Experimentar os movimentos que requerem o uso diferenciado de um lado e do outro do corpo a fim de definir a dominância;
- Expressar com o corpo ações e movimentos relacionados a fatos vividos ou imaginados pela criança;
- Participar de situações de danças, brincadeiras ou dramatizações alusivas a datas comemorativas.
- Expressar-se por meio de gestos e ritmos diversificados, produzidos em jogos e brincadeiras.
- Explorar diferentes posturas corporais que desenvolvam o equilíbrio estático e dinâmico a fim de contribuir para a formação física e motora da criança;
- Utilizar a linguagem corporal e gestual, através de danças, mímicas e expressões faciais, adequando-as às diferentes intenções e situações de comunicação;
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- Reconhecer e utilizar-se das variações de velocidade e densidade na organização e realização de algumas produções musicais.
- Ampliar o repertório de canções regionais para desenvolver memória musical;
- Criar desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio repertório e da utilização dos elementos da linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, espaço e textura;
- Produzir composições bidimensionais (desenho, colagem) e tridimensionais (maquete, escultura) para desenvolver a criatividade do processo artístico;
- Explorar o conhecimento sobre a fauna local, estimulando as crianças a falarem sobre isso e a imitarem esses sons, como o canto de um passarinho - comparando aos diferentes sons como o
motor, buzina do carro ou uma sirene.
- Expressão artística por meio de pinturas, dobraduras e desenhos.
- Representar através da arte, variedades de alimentos, suas cores, formas e sabores.
- Expressar sentimentos em relação ao seio familiar, através de desenhos, pintura, dobraduras e músicas.
- Explorar a história local, suas crenças, danças e costumes, artes plásticas, através de atividades artísticas.
- Conhecer e utilizar de forma divertida as novas tecnologias, vídeos, músicas e outros sons.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para refletir sobre a qualidade das interações estabelecidas com
outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção. Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio
do aluno.
- Será utilizado todos os registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
- Através de relatórios por unidades e anual e registros através de conceitos.
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GRUPO IV E V- EDUCAÇÃO NFANTIL (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES ANOS ) – CRIANÇAS PEQUENAS
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos compartilhando de situações comunicativas cotidianas, construindo formas de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer e em rodas de
conversa expressando seus desejos, sentimentos e experiências, aprendendo também a ouvir e respeitar a voz dos colegas.
BRINCAR- com diferentes contextos que envolvem a linguagem oral através da prática de gêneros textuais cantados, parlendas, trava-línguas, advinhas, textos de memória, rodas, brincadeiras
cantadas e jogos ampliando o repertório de manifestações culturais da tradição local e de outras culturas, enriquecendo a linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras,
expressando suas ideias e desejos diante das experiências vivenciadas em brincadeiras.
PARTICIPAR- de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração e descrição de papéis no faz de conta,
da exploração de materiais impressos, analisando as estratégias comunicativas, as variedades linguísticas e descobrindo as diversas formas de organizar o pensamento.
EXPLORAR- diversos portadores de textos, gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos das falas cotidianas, das palavras nas poesias, parlendas,
canções e nos enredos de histórias, apropriando- se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas convencionais ou não, despertando a criatividade, imaginação, leitura e
escrita, recontando narrativas que fazem parte do seu dia a dia.
EXPRESSAR- livremente seus pensamentos, sentimentos ideias, percepções, desejos, necessidades, informações, dúvidas e descobertas, utilizando múltiplas linguagens, entendendo e
considerando o que é comunicado pelos colegas e adultos, desenvolvendo a imaginação e oralidade.
CONHECER-SE- a partir de uma apropriação autoral da(s) linguagens interagindo com os outros, reconhecendo suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares e histórias, percebendo suas
habilidades, aprendendo a valorizá-las e desenvolver sua linguagem e afetividade.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Escuta, Fala Pensamento e Imaginação

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

EIXOS TEMÁTICOS/SABERES

TEMAS
INTERCURRICULARES (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita
(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas
de expressão.
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e
- A fauna local – Animais em canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
Extinção. (ARARA-AZUL-DE- (EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientarse por temas e ilustrações e tentando identificar palavras
LEAR)
conhecidas.
- Hidrografia de Jeremoabo. (EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar
coletivamente roteiros de vídeos e de encenações,
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da
 A arte de cultivar e a história.
(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para produção de
produção de
alimentos saudáveis reconto escrito, tendo o professor como escriba.
na agricultura familiar. (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e
escritas (escrita espontânea), em situações com função
social significativa.
 Família: Identidade e
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais
laços.
veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros
 Aprendendo com as
conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua
mídias.
própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses


Aspectos culturais do
município:

- Coordenação Visomotora
- Narrar, descrever, explicar, relatar, ouvir e
argumentar com outras crianças/ professor/família.
- Apresentação, traçado das letras (caixa alta/cursiva)
- As vogais;
- Encontros Vocálicos: identificar, ler e escrever,
palavras formadas apenas por encontros vocálicos;
- Alfabeto e formação de palavras
- Percepção visual
- Análise e síntese;
- Complementação de palavras
- Sons da língua e sonoridade das palavras
- Escrita do nome;
- Sequência lógica
- Práticas de leitura incidental (rótulos, propagandas,
objetos e símbolos)
- Leituras de imagens.
- Leituras de símbolos.
- O nome próprio e o nome dos colegas;
- Jogos verbais: modalidades de linguagem: trava línguas, adivinhas, parlendas, quadrinhas, poemas e
canções;
- Práticas de escritas individuais e coletivas;

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
Desenvolver a percepção viso motora e a
discriminação auditiva e visual;
- Reconhecer diferentes gêneros textuais
(orais e escritos);
- Reconhecer o seu nome, o dos colegas e o
da escola.
- Fazer leitura incidental (rótulos,
propagandas, objetos e símbolos);
- Complementar palavras usando vogais ou
encontro vocálico;
- Compreender diferentes funções da escrita;
- identificação, registro, comunicação,
informação e organização do pensamento.
- Reconhecer seu nome escrito sabendo
identificá-lo nas diversas situações do
cotidiano;
- Conhecer e escrever as vogais e os
encontros vocálicos, tanto na letra de
imprensa quanto na letra cursiva.
- Conhecer e escrever as letras do alfabeto.
- Associar o som das palavras as letras do
alfabeto.
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textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das
ilustrações etc.).
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem
escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.
(EI03EF01JE) Explorar diferentes portadores de textos em
que possa também conhecer e identificar aspectos
relacionados ao meio ambiente, à cultura e identidade
local.
(EI03EF02JE) Desenvolver a expressão oral e escrita a
partir da leitura e exploração de imagens dos animais e
rios locais.
(EI03EF03JE) Expressar e ampliar o conhecimento sobre
os alimentos saudáveis.
(EI03EF04JE) Expressar suas ideias, sentimentos e
desejos diante das vivências familiares por meio da
linguagem oral e escrita.
(EI03EF05JE) Criar suas próprias histórias, e atuar
diretamente com criatividade, consolidando o pensamento
e a imaginação.
(EI03EF06JE) desenvolver a expressão oral, escrita e a
capacidade de interpretação através das poesias
regionais, músicas e demais elementos da cultura local.
(EI03EF07JE) Adquirir aprendizagens mínimas e básicas
para garantir um bom desenvolvimento com as novas
tecnologias.
(EI03EF08JE) Ampliar as formas de comunicação e os
conhecimentos, através da linguagem midiática.

- A fauna do município;
- Animais em extinção
- Conhecendo e escrevendo nomes dos animais e os
que fazem parte da fauna do município
- Produtores textuais envolvendo os animais e cuidado
com os mesmos
- Músicas, poesias, parlendas, músicas, entre outros
produtores textuais.
- Preservando o meio ambiente;
- Escuta de músicas, poemas e textos que envolvem
o cuidado com o meio ambiente
- Biodiversidade;
- Rio local: Vaza Barris – agua para: Agricultura,
Pecuária, irrigação e sobrevivência;
- O Cultivo e fontes de sobrevivência;
- A importância da agricultura familiar em nosso
município;
- As fontes de vitaminas dos alimentos;
- O cultivo de Alimentos saudáveis;
- Conhecendo e escrevendo nomes de alimentos que
fazem parte da a agricultura do município.
- Eu e minha família;
- A importância do grupo familiar na construção da
identidade e aprendizagem;
- História da família;
- Arvore genealógica;
- Tipos de família;
- Nomes de pessoas da família

- Expressar suas opiniões e sentimentos em
situações de brincadeiras ou rodas de
conversas.
- Desenvolver a criatividade e a autonomia
nas produções orais e escritas.
- Expressar conhecimentos relacionados à
fauna local e a preservação ambiental.
- Demonstrar atitudes de respeito à natureza.
- Expressar de forma oral a importância da
alimentação saudável.
- Nomear e reconhecer seus familiares.
- Fortalecer os laços familiares,
demonstrando esse afeto e respeito nas
rodas de conversas.
- Desenvolver várias formas de linguagem.
- Expressar conhecimentos relacionados à
fauna local e a preservação ambiental.
- Demonstrar atitudes de respeito à natureza,
através da linguagem.
- Expressar de forma oral a importância da
alimentação saudável.
- Nomear e reconhecer seus familiares.
- Escrever nomes de seus familiares
- Fortalecer os laços familiares,
demonstrando esse afeto e respeito nas
rodas de conversas.
- Desenvolver habilidades da linguagem,
com o subsídio das mídias.

- Cultura local: Contexto histórico, danças,
artesanatos, poesias, festejos, artes, lendas,
diversidade cultural e alimentos cultivados no
município.
- Tecnologia;
- Ferramentas digitais;
- Linguagem midiática;
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS
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- Relatos orais sobre visitas, atividades extraclasse, exploração de imagens e vídeos.
- Expressão através de desenhos interpretando os assuntos abordados.
- Representar seus familiares através de desenhos, gravuras, fotos; sentindo-se parte integrante, expressando afeto, nomeando-os oralmente e através da escrita com a ajuda do professor.
- Participação na escrita e leitura de nomes de animais, rios, fontes, alimentos, dos familiares, das danças, personagens lendários, entre outros aspectos culturais do município, com a ajuda do
professor.
- Acesso a alguns recursos midiáticos com a supervisão do professor, para obter informações, assistir histórias, músicas, entre outros gêneros textuais (parlendas, poemas, advinhas, lendas,
receitas)
- Utilizar diferentes instrumentos de leituras para desenvolver o domínio social da comunicação: cultura literária ficcional: Fábulas, contos, histórias em quadrinhos, tirinhas, poemas, lendas,
cantigas, etc.
- Elaborar crachás e jogos com o nome dos alunos para reconhecimento e identificação do nome;
- Proporcionar brincadeiras ou jogos com os nomes ou com as vogais
- Atividades impressas, cartazes com textos variados.
- Projeto: Malinha viajante da leitura
- Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
- Produção de livros próprios, através de desenhos e escrita espontânea.
- Roda de conversa
- Poema
- Hora do conto
- Parlenda, adivinha, trava-língua, ditado popular, quadrinha, brincadeira de roda
- Repetição de estruturas simples (nomes próprios, colegas e família);
- Leitura de imagens;
- Relatos de fatos vivenciados;
- Desenhos e grafismo;
- Folhear livros, revistas procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar letras ou palavras conhecidas.
- Formar pequenas palavras
- Leitura de textos compartilhados;
- Ditados
- Bingos com pequenas palavras.
- Organizar na sala de aula cantinhos de leituras, com diversos tipos textos (livros, jornais, receitas, rótulos, poemas, etc.) para a familiarização da criança com a escrita;
- Promover rodas de conversas, contos e recontos de histórias para ampliação do vocabulário e organização das ideias.
- Montar jogos: quebra-cabeça, memória.
- Escrever o seu nome e o nome da escola;
- Leituras, ações e espaços que garantam a experimentação e vivências que auxiliem as crianças a explorarem a realidade e conhecerem a fauna local.
- Rodas de conversas sobre a importância da preservação dos nossos rios e o meio ambiente.
- Utilização de vídeos sobre a conservação da natureza.
- Elaborar projetos/sequências didáticas sobre alimentação saudável, permitindo a expressão oral e escrita das crianças.
- Possibilitar momentos para que a criança possa relatar a história sobre sua família e suas vivências, comportamentos, sentimentos, valores, direitos e deveres;
- Promover momentos de socialização e integração que permitam trocas de conhecimentos e de valores culturais e sociais.
- Experiências com dramatização, recital, músicas, lendas, poemas, relacionadas à cultura local.
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- Participação na escrita e leitura de nomes de animais, rios, fontes, alimentos, dos familiares, das danças, personagens lendários, entre outros aspectos culturais do município, com a ajuda do
professor.
- Acesso a alguns recursos midiáticos com a supervisão do professor, para obter informações, assistir histórias, músicas, entre outros gêneros textuais (parlendas, poemas, advinhas, lendas,
receitas)
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para refletirmos sobre a qualidade das interações estabelecidas
com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção.
Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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GRUPO IV E V- EDUCAÇÃO NFANTIL (4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES ANOS ) – CRIANÇAS PEQUENAS
EIXOS ESTRUTURANTES: Interações e brincadeiras
DIREITOS DE APRENDIZAGEM
CONVIVER- com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos e com eles criar estratégias para investigar o mundo social e natural, demonstrando atitudes positivas em relação a
situações que envolvam diversidade, ambiental, de gênero, de língua, de religião ampliando o conhecimento de si e do outro.
BRINCAR- com materiais e objetos cotidianos, associados a diferentes papéis ou cenas sociais envolvendo elementos da natureza que apresentam diversidade de formas, texturas, cheiros, cores,
tamanhos, pesos, densidades, experimentando possibilidades de transformação.
PARTICIPAR- de atividades que oportunizem a observação de contextos diversos, atentando para características do ambiente e histórias locais.
EXPLORAR- e identificar as características do mundo social e natural, movimentos, gestos, sons, formas, palavras, emoções ampliando seus conhecimentos, nomeando-as, agrupando-as e
ordenando-as segundo critérios relativos às noções de espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
EXPRESSAR- suas observações necessidades e emoções, sentimentos, dúvidas e descobertas, aprendendo e desenvolvendo suas características de sujeito, fazendo explicações e
representações sobre objetos, organismos vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente.
CONHECER-SE- e construir sua identidade pessoal e cultural, identificando seus próprios interesses na relação com o mundo físico e social, apropriando-se dos costumes, das crenças e tradições
de seus grupos de pertencimento e do patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientifico e tecnológico.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS – Espaços, tempos, relações e transformações

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

EIXOS TEMÁTICOS/SABERES

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM

TEMAS
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre 1 – EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO ESPAÇO

Ter noção do seu corpo, em relação
 Noções espaciais: estática (longe, perto, em cima, ao espaço, em diferentes contextos;
INTERCURRICULARES objetos, observando suas propriedades.
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em
diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo fenômenos naturais e
artificiais.
- A fauna local – Animais em (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de
Extinção. (ARARA-AZUL-DE- informações, para responder a questões sobre a
natureza, seus fenômenos, sua conservação.
LEAR)
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e
- Hidrografia de Jeremoabo. medidas, usando múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.
 A arte de cultivar e a (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com
suas semelhanças e diferenças.
produção de
alimentos saudáveis (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu
na agricultura familiar. nascimento e desenvolvimento, a história dos seus
familiares e sua comunidade.
 Família: Identidade e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em
laços.
uma sequência.
(EI12ET01JE) Cooperar entre si nos momentos de
 Aprendendo com as registro e contagem dos números e quantidades,
deixando que elas levantem suas próprias hipóteses
mídias.
sobre o assunto.
(EI012ET02JE) Estabelecer relações de comparação
entre objetos e números, observando suas quantidades.


Aspectos culturais do
município:


Perceber a lógica da sequência
temporal: ontem, hoje e amanhã,
antigamente e atualmente;

Utilizar unidades não convencionais
de medidas em situações nas quais
necessitem comparar;

Conhecer fatos da sua história,
desde seu nascimento, seus familiares e as
características da sua comunidade;
2 - EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO TEMPO

Contar oralmente relacionando a
 Noções de tempo físico (dia e noite, estações do contagem com as práticas lúdicas em
ano, ritmos biológicos);
cantigas, parlendas, brincadeiras e jogos;
 Noções de tempo cronológico (ontem, hoje,

Registrar quantidades de forma
amanhã; semana, mês e ano);
convencional e não convencional em
 Elementos da natureza: terra, fogo, ar e água;
atividades lúdicas;
 Corpo humano;

Ter contato com números,
 Seres vivos;
identifica-los e usá-los nas diferentes
 Meio ambiente.
práticas sociais em que se encontram.

Conhecer e identificar o habitat, as
3 - EXPERIÊNCIAS QUANTO ÀS RELAÇÕES E
características físicas, alimentação,
TRANSFORMAÇÕES
reprodução da arara azul.

Contribuir para
 História pessoal;
 História da família;
a preservação da hidrografia do município;

Conscientizar as
embaixo, dentro, fora) e dinâmica (para frente, para
trás, para o lado, para cima, para baixo, na mesma
direção, para a direita, para a esquerda).
 Representação do espaço a partir de diferentes
pontos de referência: situações de exploração tátil
e visual das propriedades (forma, tamanho,
posição, direção) e das formas geométricas (planas
e não planas)
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(EI012ET03JE) Experimentar e resolver situaçõesproblema do seu cotidiano
(EI02ET04JE) Compreender a importância do consumo
consciente.
(EI02ET05JE) Experimentar o contato maior com o
mundo virtual, vivenciando novas experiências.
(EI02ET06JE) Perceber o tempo de decomposição dos
objetos e mal que faz no meio ambiente.
(EI02ET07JE) Desenvolver o exercício da cidadania e o
controle de recursos públicos.
(EI02ET08JE) Vivenciar diferentes hábitos e práticas
para conhecer e a cuidar do próprio corpo, pois uma boa
saúde está relacionada a higiene e alimentação.
(EI02ET09JE) Formar-se cidadão enquanto usuário das
vias públicas, conhecendo os sinais de trânsito.
(EI12ET10JE) Experimentar o estímulo tátil, visual e
auditivo através da exploração do material.
(EI12ET11JE) Explorar experiências com números
estabelecendo relação correspondência do número e a
quantidade.
(EI03ET01JE) Conhecer alguns animais em extinção,
suas características físicas, o lugar onde vive, do que se
alimentam, suas particularidades e porque estão
ameaçados.
(EI03ET02JE) Identificar e selecionar fontes de
informações, para responder a questões sobre a
natureza, seus fenômenos, sua conservação,
destacando a especificidade regional.
(EI03ET03JE) Conhecer os alimentos que são
cultivados em nosso município e sua importância para
nossa região.
(EI03ET04JE) Relatar fatos importantes sobre seu
nascimento e desenvolvimento, valorizando o
conhecimento de si mesmo, história dos seus familiares
e da sua comunidade.
(EI03ET05JE) Manifestar interesse e respeito por
diferentes culturas e modos de vida, vivenciando as
tradições regionais e suas identidades culturais.

 Exploração do ambiente local como: escola, crianças da importância da água tanto para
comunidade, natureza e meio de vida dos a vida animal como para a vegetal, que
familiares.
saibam utilizá-la sem desperdício e sem
poluí-la, levando para seu meio social todos
3 - EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO À MEDIDA E
esses aprendizados.
QUANTIDADES

Conhecer a origem de grande parte
 Notação e escrita numérica;
dos alimentos que estão presentes em suas
 Contagem de objetos
principais refeições do dia, inclusive na
(brinquedos, livros etc.);
merenda escolar.
 Números e quantidade;

Identificar dados e fatos pessoais,
 Ideia de unidade, número 0 (zero), unidade e consultar fontes históricas e documentais
dezena, ideia de ordinal, números de 0 até 50, sobre sua vida e sobre a vida do colega,
quantidades (Grupo IV)
percebendo a importância da família como
 Operação com
referência na vida pessoal.
Números: adição e subtração: total até 10

Conhecer as diferentes tradições
culturais, os costumes do seu grupo e de
 Conhecendo e
outros.
Preservando
 Fazer uso das tecnologias da
comunicação e da informação como

Rio Local Vaza-Barris, água para:
ferramenta nas interações com outras
 Agricultura
crianças e com adultos, bem como nas
 Pecuária
práticas das quais participa no ambiente
 Irrigação
escolar.
 Sobrevivência

A importância da
agricultura familiar em nossa região.




História da família:
Árvore genealógica
Tipos de família









Cultura local:
Danças
Artesanatos
Poesias
Festejos
Artes
Lendas
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(EI03ET06JE) Comunicar suas ideias e sentimentos às 
Ferramentas digitais
pessoas e grupos diversos, incluindo o uso das
tecnologias digitais.
PRINCÍPIOS METODOLOGICOS

Proporcionar a criança o contato livre com diferentes elementos, considerando critérios como: a forma, o tamanho e a textura, para que possam estimular sua percepção identificando
semelhanças e diferenças em suas características;

Realizar passeio dentro e fora da escola, desenvolvendo a observação do espaço.

Explorar atividades com figuras geométricas e numerais colorindo as com, tinta, cola colorida, colar papel picado, etc.

Participar de atividades que possam favorecer o contato e a ação da criança sobre fatos e fenômenos, desafiando-os a pensar sobre o que observam;

Participar de diferentes experiências que envolvam a observação e a pesquisa sobre seres vivos e fenômenos da natureza.

Oficinas de desenho, pintura, modelagem e música;

Pesquisa sobre os dados da criança;

Construir painéis com gravuras dos diferentes tipos de família;

Passeios dentro e fora da escola;

Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesses das crianças; Espaço e forma:

Jogos de esconder ou de pega, nos quais um dos participantes deve contar, enquanto espera os outros se posicionarem;

Brincadeiras que incluem diferentes formas de contagem oral e a noção de quantidade em jogos, cantigas, rimas, histórias, parlendas, rodas de conversa.

Oficinas de desenho, pintura, modelagem e música;

Promover atividades diversificadas e significativas que promovam a observação da paisagem local por meio de passeios ou atividades com fotografias, imagens ou relatos de moradores
locais.

Separar objetos relacionados aos temas e associar números e quantidades.

Assistir um documentário sobre a Arara Azul;

Desenho, colagem e pintura.

Confecção de cartaz: rio limpo e rio sujo;

Fotos do Rio Vaza-Barris;

Elaboração de cartazes sobre a utilização da água.

Experimentar diversos alimentos provenientes da agricultura local.

Interagir com outras crianças em atividades de culinária, cultivo de horta, entre outras experiências. Planejar e preparar exposição de trabalhos realizados individual e/ou coletivamente,
para visitação das famílias e dos amigos.

Painel formando árvore genealógica.

Participar de brincadeiras, jogos, histórias relacionadas às tradições culturais da comunidade local e outras.

Participar de manifestações e comemorações ampliando o acesso à cultura.

Tirar fotos

Trabalhar com vídeos

Uso de jogos
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
 A avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro diário do desenvolvimento dos processos de aprendizagem das crianças; para refletirmos sobre a qualidade das interações
estabelecidas com outras crianças, professor e famílias auxiliando no planejamento educativo, sem o objetivo de promoção.
 Utilizaremos todos os registros: vídeos, fotos e atividades para a construção de um portfólio do aluno.
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As crianças serão avaliadas durante e ao final de cada aula, um modo do professor observar como estão desenvolvendo as atividades propostas e alcançando os objetivos e analisar
quais as estratégias que precisa criar para ajudar cada criança individualmente e no grupo.
Avaliar se as crianças ampliaram os conhecimentos acerca da preservação da arara azul e sua importância para o ecossistema.
A avaliação será feita através da participação, realização das atividades e expressão oral/verbal do aluno.
Avaliar o uso de ferramentas tecnológicas, a partir de intencionalidades educativas.
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15. CONCEPÇÃO POR ÁREA – ENSINO, APRENDIZAGEM E
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E DIDÁTICAS
15.1. ÁREA DE LINGUAGENS
―O grande desafio da escola é reconhecer a diversidade como
parte inseparável da identidade nacional e dar a conhecer a
riqueza representada por essa diversidade etnocultural que
compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, investindo na
superação de qualquer tipo de discriminação e valorizando a
trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade‖.
(BRASIL, 1998, p. 117)

Nesse sentido, a construção do Documento Curricular Municipal acredita e
prevê que o ensino-aprendizagem da língua materna possa/deva valorar e contemplar
a realidade do nosso espaço-tempo, os aspectos identitários do nosso povo,
convergindo com os conhecimentos historicamente construídos e saberes eleitos.
Declara-se, que para a elaboração desse documento, matrizes legais como
a BNCC, DCRB, PCN e outros, produzidos nas últimas décadas, dialoguem entre si.
À medida que se pretendem como orientadores das práticas pedagógicas, estes
documentos são utilizados como textos colaborativos fundamentais, pois estabelecem
as linhas gerais para o ensino. Neste mesmo sentido, esses documentos configuramse como política oficial do Estado para o ensino no país.
Assim, sinaliza-se que o ensino na contemporaneidade está atrelado ao
conhecimento e domínio das diversas linguagens com vistas a estas serem
ferramentas de inserção social e construção da identidade frente a várias demandas
que perpassam o ambiente escolar. Bebendo da DCRB, vê-se a questão das práticas
de linguagem como canais de interação de interação social por meio das múltiplas
expressões da comunicação viabilizada pela língua em constante troca entre família,
escola, sociedade e trabalho.
Ainda à luz da DCRB, nos dias atuais deve-se pensar não somente na
questão do letramento como uma das práticas de linguagem e sim a questão dos
―multiletramentos‖ que proporcionam as trocas de saberes e informações por meio do
texto multimodal. Por isso, é preciso desenvolver práticas eficazes que possam
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assegurar as competências necessárias à educação como reza a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96.
Por essa razão, resgatam-se dos Parâmetros Curriculares Nacionais três
variáveis fundamentais:


o aluno;



os conhecimentos com os quais se operam nas práticas de linguagem;



a mediação do professor
Além de se articularem, os elementos dessa tríade dialogam e se

confrontam num movimento contínuo. Para entender melhor essas relações, é
importante, antes, compreender a natureza do homem, do conhecimento e da
linguagem.
Segundo Vygotsky, somos sujeitos que nos construímos nas relações com
os outros, é no tempo e no espaço em que essas relações acontecem, que
aprendemos e produzimos conhecimento, que desenvolvemos a nossa consciência
como sujeitos. Assim sendo, o conhecimento é também um produto dessas relações.
Para reiterar essa ideia, Cavalcanti (2005; p.189), defende que:
[...] o conhecimento na perspectiva histórico-cultural de Vygotsk é uma
produção social que emerge da atividade humana, que é social,
planejada, organizada em ações e operações e socializada (Pino,
2001). Essa ação humana está subordinada à criação de meios
técnicos e semióticos, estes últimos particularmente destacados por
Vygotsk. A atividade humana é produtora, por meio dela, o homem
transforma a natureza e a constitui em objeto de conhecimento
(produção cultural) e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo em
sujeito de conhecimento.

Essa construção do conhecimento, a partir das relações sociais, é possibilitada
pela mediação de meios técnicos e semióticos - também criados socialmente – que
são os signos, constituídos como linguagem. Pela linguagem os homens e as
mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem pontos de
vista,

partilham

ou

constroem

visões

de

mundo,

produzem

cultura.

(BRASIL/MEC/SEB, 1998:22)

Conforme a concepção bakhtiniana, a linguagem é tida como elemento
constitutivo do sujeito: ―[...] é pelas atividades de linguagem que o homem se constitui
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sujeito, só por intermédio delas é que tem condições de refletir sobre si mesmo.‖ (p.
24).
Já que a nossa consciência se constitui nas relações sociais, através da
linguagem, a apropriação do conhecimento se dá de fora para dentro, sendo resultado
de um processo de internalização. Vale destacar que essa apreensão/construção não
acontece de forma passiva, automática, transmissiva, mas de modo conflituoso, como
resultado de um processo de reconstrução interna, de transformação, em que cada
um imprime a sua marca ao que recebe.
Assim sendo, uma vez que o conhecimento se constrói nas relações sociais,
sendo o aluno, sujeito da ação de aprender, aquele que pode/deve exercer o
protagonismo social, age com e sobre o objeto do conhecimento, através de trocas
verbais, virtuais, nas interações de sala de aula, na leitura de diferentes textos,
suportes, autores, seja com seus pares ou professores é a qualidade dessas trocas
que possibilitará a aprendizagem de novos conhecimentos.
Nesse contexto, cabe ao professor, enquanto sujeito da ação de ensinar,
planejar e orientar essa interação. Para tanto, é necessário que ele tenha o domínio
do conhecimento sobre o objeto de ensino, no caso, os saberes eleitos e também o
conhecimento didático que lhe possibilitará planejar a transposição desses saberes,
através de situações contextualizadas que favoreçam a potencialização da
aprendizagem. R
15.1.1.O ENSINO DE LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO DE PESSOASJOVENS,
ADULTAS E IDOSAS

A linguagem é condutora da comunicação e expressão social de forma
dinâmica, pois é através dela que manifestamos nossas opiniões e emoções. Ela
propicia ao aluno o desenvolvimento de mecanismos comunicativos e sociais próprios,
bem como possibilita explorá-los sendo assim, imprescindível para se desenvolver as
linguagens, a promoção de atividades que objetivem o despertar das habilidades e
competências dos educandos.
O ensino de Língua Portuguesa na EJAI, deve, primeiramente, reduzir a
distância entre estudantes e a palavra, procurando anular experiências traumáticas
com os processos de aprendizagem da leitura e da produção de textos. Essa
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perspectiva, deve ajudá-los a incorporar uma visão diferente da palavra para
continuarem motivados a ler e a escrever compreendendo os discursos dos outros e
interpretando pontos de vista.
A leitura da palavra deve instrumentalizar os estudantes a procederem uma
leitura de mundo crítica e comprometida. Segundo Freire, (1988) ―Linguagem e
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por
sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto‖.
Considerando o exposto, o referido documento curricular nacional
estabelece como meta do trabalho com a Língua Portuguesa ao longo da educação
básica a de que:
[…] crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendam a ler e
desenvolvam a escuta, construindo sentidos coerentes para
textos orais e escritos; e a escrever e a falar, produzindo textos
adequados a situações de interação diversas, apropriando-se de
conhecimentos linguísticos relevantes para a vida em sociedade
(BRASIL, 2016, p. 88).
Ler e escrever são processos imprescindíveis que permitem aos sujeitos
fortalecerem

suas

vozes

muitas

vezes

adormecidas

pela

exclusão,

instrumentalizando-os a produzirem respostas aos textos que escutam e leem,
pronunciando-se oralmente ou por escrito. A alfabetização ganha sentido quando o
processo de apropriação da leitura e da escrita supera o desenvolvimento de
habilidades para a aquisição ou decodificação da língua padrão, indo além,
apresentando-se como um projeto político no qual, segundo FREIRE (2011, p. 7),
[…] homens e mulheres afirmam seu direito e sua
responsabilidade não apenas de ler, compreender e transformar
suas experiências pessoais, mas, também de reconstituir sua
relação com a sociedade mais ampla. Recuperação das próprias
vozes de modo que os sujeitos possam contar suas próprias,
conferindo e criticando as histórias que lhes contam em
comparação com as que viveram.
É importante que o estudante perceba que a língua é um instrumento vivo,
dinâmico, facilitador, com a qual é possível participar ativamente e essencialmente da
construção da mensagem de qualquer texto. Um texto, como a decifração de qualquer
ato de comunicação, é, antes de tudo, uma prática social que se dá na interação com
o outro, num processo dialógico.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
260 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

15.1.2.

LÍNGUA PORTUGUESA
Diante dos desafios cada vez maiores no que concerne às práticas

educativas na área curricular de Língua Portuguesa, é mister que reflexões sejam
iniciadas a partir do contexto atual com vistas a retomar aspectos de um fazer
pedagógico contemporâneo que construa um futuro alicerçado na interação do
homem com o meio social, a partir da importância concedida ao usar sua língua, pois
não só comunica, interage, mas também transforma o seu entorno em detrimento da
produção do seu conhecimento.
As concepções de linguagem, língua, nas vertentes do ensinar e aprender
estão embasadas numa ideologia histórica. Assim é possível analisar como estão
sendo aplicadas as propostas na construção do conhecimento de Língua Portuguesa
ao longo dos tempos nos currículos, e consequentemente desenvolver possibilidades
para inovar, aperfeiçoar e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem nessa área
de conhecimento.
Partindo desse pressuposto de reflexão do ensino de Língua Portuguesa
faz- se necessário perceber o trabalho com a leitura, compreensão de textos,
produção oral e escrita e uso da gramática para oportunizar de forma crítica e sensata
meios que enriqueçam os usos linguísticos, de maneira funcional na vida do aluno,
através de técnicas formativas desenvolvidas pelos professores que se permitem
valorizar o que o aluno sabe e fortalecem com o que devem aprender.
Diante do exposto e alicerçado no pensamento de SOARES (1999, p.3)
o ―letramento‖ aparece como norte nesse processo, visto que pode ser
definido como estado ou condição de quem não só sabe ler e escrever,
mas exerce as práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na
sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas sociais de
interação oral‖.

Esse conceito vem se ampliando constantemente para fazer valer o
letramento dentro e fora do ambiente escolar, pois todo conhecimento prévio precisa
ser valorizado no meio educacional permitindo compreender os pontos positivos e
negativos que o aprendente traz consigo para a realidade formativa.
Assim, todo trabalho da escola e da família parte do princípio de que letrar vai
além de saber ler e escrever, fundamental é estabelecer conexões que levem o aluno

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
261 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

LÍNGUA PORTUGUESA

a construir o conhecimento por meio dos valores que evidenciem uma formação e
dignifique o ser humano na sua amplitude.
É importante lembrar que o processo de letramento antecede o processo de
alfabetização, a visão de mundo dar-se de modo mais abrangente, na qual mesmo
não sabendo ler e escrever de maneira convencional, o sujeito interpreta o mundo e
a sociedade que a rodeia a partir de seus conhecimentos prévios, a partir de sua
cultura. Por isso a importância de trazer a realidade das crianças para dentro da sala
de aula, ainda que no processo de alfabetização.
A BNCC reconhece a especificidade da alfabetização e propõe a mescla de
duas linhas de ensino: a primeira indica para a centralidade do texto e para o trabalho
com as práticas sociais de leitura e escrita, a segunda soma a isso o planejamento
de atividades que permitam aos alunos refletirem sobre o sistema de escrita
alfabética (estudar, por exemplo, as relações entre sons e letras e investigar com
quantas e quais letras se escreve uma palavra, e onde elas devem estar posicionadas
ou como se organizam as sílabas).
Não basta apenas saber ler e escrever, ser alfabetizado. É preciso saber fazer
uso do ler e do escrever, respondendo às exigências de leitura da sociedade. É
preciso ter a prática da leitura, pois, para formar cidadãos atuantes e interacionistas,
é preciso conhecer a importância da informação.
Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no
contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se
tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (Soares, 1998, p. 47). Nessa
perspectiva, defende-se que as crianças possam vivenciar, desde cedo, atividades
LÍNGUA PORTUGUESA

que as levem a pensar sobre as características do nosso sistema de escrita, de forma
reflexiva, lúdica, inseridas em atividades de leitura e escrita de diferentes textos.
É importante considerar, no entanto, que a apropriação da escrita alfabética
não significa que o sujeito esteja alfabetizado. Essa é uma aprendizagem
fundamental, mas para que os indivíduos possam ler e produzir textos com autonomia
é necessário que eles consolidem as correspondências grafofônicas, ao mesmo
tempo em que vivenciem atividades de leitura e produção de textos. É preciso,
portanto, a definição de direitos de aprendizagem relacionados aos diferentes eixos
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do ensino da Língua Portuguesa a serem desenvolvidos ao longo dos três primeiros
anos do Ensino Fundamental.

É importante salientar que, nesse mesmo contexto, são relevantes o ambiente
familiar, social e cultural das crianças e sua integração com as ferramentas de
aprendizagem, pois tudo isso aguça o interesse pelo novo, desperta perguntas,
permitindo ao aluno ampliar sua compreensão de si mesmo, do lugar em vive e do
outro como colaborador e da própria sociedade que forma e capacita leitores e
escritores gradativamente.
Há que se pontuar também, nessa etapa, um trabalho no território educativo
que valorize os interesses dos discentes, por meio da realidade de cada um,
reconhecendo as potencialidades dos mesmos e auxiliando nas frustrações que foram
adquiridas nas suas vivências para que possam ampliar as capacidades de
compreender que aprender exige muito mais de quem ensina, tornando o aluno
muitas vezes, vítima de um sistema educacional que precisa evoluir.
Há que se considerar, também, a cultura digital nesse processo, pois a
mesma tem possibilitado mudanças que permitem incluir, somar, tornando o
jovem ativo, protagonista do próprio conhecimento, fortalecendo um aprendizado
colaborativo que estreita as relações interpessoais e asseguram que o formato de
ensino-aprendizagem ganha espaço em diferentes mídias tecnológicas.
A partir dessas premissas, os desafios da escola se tornam maiores em
relação à formação dos docentes que precisam acompanhar essa evolução e dos
discentes para que tenham asseguradas condições relevantes de aprendizagem
garantidas no projeto político-pedagógico e estabelecidas nos documentos que regem
á Educação.
É necessário, também, compreender que o estudante é sujeito da sua
história, protagonista do conhecimento e a escola deve interagir relacionando os
confrontos do universo educacional de cada aluno, a partir do entorno social em que
estão inseridos e dos saberes que se pretende alcançar, contribuindo com a
diversidade de formação humana, justa e igualitária..
No tocante à área de Linguagens na BNCC, o objetivo é possibilitar aos
estudantes práticas metodológicas que incentivem o conhecimento das linguagens
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diversificadas, ampliando as capacidades expressivas da comunicação em sua
integralidade, contemplando as etapas em que os alunos se encontram a partir de
competências e habilidades que favoreçam a leitura, produção e escrita.
Devemos ressaltar que essa dinâmica possibilitará a ampliação dos
letramentos, construindo uma participação significativa permeada pelas diferentes
linguagens, considerando

gêneros e práticas consagradas pala escola e

contemplando os novos modelos de letramentos.
Na proposta curricular de Língua Portuguesa, o ensino necessita atender aos
diversos gêneros textuais, inclusive, os novos gêneros que estão em ascensão, como
os digitais. As práticas de linguagem devem ser intensificadas e readaptadas para
atender à realidade local
Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em Língua Portuguesa nos
Anos Iniciais, o foco da disciplina é formar para os diversos usos das linguagens e
para a participação na sociedade de forma crítica e criativa, enquanto a formação da
autonomia do adolescente/jovem se fortalece nos Anos Finais, participando com
maior senso crítico nas diferentes situações de comunicação e interagindo com um
número de pessoas cada vez maior.
Na Modalidade EJAI, O ensino da leitura e da escrita deve pautar-se
também no respeito às variedades linguísticas, certos de que a escola não pode, em
hipótese alguma, estigmatizar o adolescente, o jovem, o adulto ou idoso em função
dos traços que marcam sua fala ou escrita, sendo as marcas culturais orais
valorizadas. Deve, entretanto, promover o debate e a interlocução, considerando que
a necessidade de expor pontos de vista, defender direitos, argumentar são
capacidades cada vez mais exigidas nos espaços profissionais e na vida pública.
Considerando a complexidade da Língua Portuguesa, evidencia-se a
necessidade de uma ação pedagógica intencional e sistemática para o ensino dos
conhecimentos inerentes ao funcionamento da língua, de modo que os estudantes
sejam levados a refletir e compreender esses conhecimentos na língua em
funcionamento, ou seja, nos textos utilizados socialmente.
Nessa direção, pensou-se num trabalho baseado em eixos temáticos, a
saber: Identidade; Mundo do Trabalho e Tecnologias, Sociedade e Cultura, por
entendermos que vivemos em uma sociedade plural onde a informação e o
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conhecimento se disseminam muito rapidamente e a educação, em especial a
modalidade EJAI, não pode estar à margem dessa evolução comportamental.
Tendo em vista, a formação do aluno enquanto cidadão ciente e consciente de
seus direitos e deveres para o exercício pleno da cidadania, e, a sua capacitação para
o mundo do trabalho que está cada vez mais exigente, na era da digitalização e da
informação, ressalta-se que é, para a Educação de Jovens e Adultos a ―mais elevada
das prioridades‖ e deve oferecer ―uma linguagem de esperança e de transformação
para os que lutam por um futuro melhor‖ (FREIRE, 2011).
Essa mudança favorece o maior conhecimento das áreas, aproximando
esses múltiplos conhecimentos, no qual assume maior protagonismo em práticas de
linguagens diversas. O contato dos alunos com gêneros textuais diferentes e
relacionados a vários campos e a diferentes disciplinas é ampliado, partindo de
práticas já vivenciadas em direção a novas experiências.
As práticas metodológicas devem ser ampliadas nas séries finais do Ensino
Fundamental I, formando constantemente leitores e escritores com capacidade de
refletir de forma dinâmica, interagindo com o mundo em que vive. Nas séries finais do
Ensino Fundamental II e na EJAI, devem atuar na direção de compreender que os
valores, como justiça e igualdade são essenciais na formação dos cidadãos.
Nessa estrutura, as habilidades estão agrupadas nas seguintes práticas
de linguagens: análise linguística/semiótica; leitura e escrita, produção de textos e
oralidades. Essa área refere-se ao estudo de textos nos seguintes campos:
No campo da Vida Cotidiana, refere-se à participação em situações de leitura
e de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e
adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional.
No campo da Vida Pública, a participação em situações de leitura e escrita
dá-se em textos das esferas jornalísticas, publicitária, política, jurídica e
reivindicatória, contemplando temas que impactam a cidadania e o exercício de
direitos.
No campo das Práticas de Estudo e Pesquisa, a participação em situação de
leitura e de escrita possibilitam conhecer os textos expositivos e argumentativos, a
linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, a pesquisa e a divulgação científica,
favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola.
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No campo Artístico-literário, a participação dá-se em situação de leitura,
fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade
cultural e linguística, que favorecem experiências estéticas.
No campo Jornalístico-midiático, amplia e qualifica a participação nas
práticas relativas ao trato com a informação e opinião, que estão no centro da esfera
jornalística/midiática, construindo conhecimentos e desenvolvendo habilidades que
incorporem em suas vidas a prática da escuta, leitura e produção de textos que
circulam no campo, propiciando experiências que permitam desenvolver a
sensibilidade, a autonomia e o pensamento crítico, produzindo textos noticiosos e
opinativos e participando de discussões e debates de forma ética e respeitosa.
O componente curricular de Língua Portuguesa, então, proporciona aos
estudantes várias e diferentes experiências que podem contribuir para os
multiletramentos, assim como possibilita a criticidade nas diversas práticas sociais,
utilizando novos acessos a ferramentas que auxiliem seu aprendizado, como no caso
da cultura digital. Com base neste julgamento, ensinar e aprender

Língua

Portuguesa requer observar e considerar os vários aspectos sociais e históricos em
que as pessoas envolvidas estão inseridas, assim como o contexto das situações de
comunicação, pois os seus significados são históricos e socialmente construídos.

A contextualização de leitura de mundo e os conhecimentos prévios que os
alunos trazem precisam ser evidenciados de maneira efetiva explorando desde a
singularidade á totalidade humana na perspectiva do ser e fazer de cada um.
O profissional docente precisa compreender que a demanda é progressiva na
competência de ler e escrever, fazendo valer o seu empenho em levar o aluno a
perceber que em Matemática, por exemplo, é necessário ler e interpretar cálculos,
questões de lógica, aritmética e geometria.
Em Arte, leitura e escrita são exploradas nas dimensões artísticas; em
Educação Física, nas manifestações corporais; em Ciências há possibilidade de ler
instruções para realizar experiências; em História, as produções de textos facilitarão
a interpretação da cronologia; em Geografia, os mapas ganharão sentido se forem
lidos com o esforço cognitivo, incentivado pelo professor que atribuirá significado à

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
266 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

LÍNGUA PORTUGUESA

imagem e estímulo para que o aluno veja e interprete à sua maneira, absorvendo os
conhecimentos.
A BNCC nos orienta que:

―a leitura, não se deve conceber que as habilidades de produção
sejam desenvolvidas de forma genérica e descontextualizadas, mas
por meio de situações efetivas de produção de textos pertencentes a
gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana. Os
mesmos princípios de organização e progressão curricular valem aqui,
resguardadas a mudança de papel assumido frente às práticas
discursivas em questão, com crescente aumento da informatividade e
sustentação argumentativa, do uso de recursos estilísticos e coesivos
e da autonomia para planejar, produzir e revisar/editar as produções
realizadas‖.

Dessa forma, o planejar, organizar, direcionar e executar do professor precisa
passar por um trabalho interdisciplinar que assegure uma prática metodológica
fomentada no exemplo do professor como leitor, afinal ensinar é também ser modelo
de aprendiz. Quando o professor estabelece a conexão de leitura e escrita na sua
área de conhecimento ele alcança mais facilmente os objetivos estabelecidos.


COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Os documentos educacionais que regem a educação buscam oportunizar
aprendizagem que ultrapasse a dinâmica conteudista e as escolas adotam a
responsabilidade de desenvolver competências, compreendidas como um conjunto
de conhecimentos ou saberes; habilidades, que é a aplicabilidade desses saberes
no cotidiano, e atitudes através de valores, que compreendem a aptidão para utilizar
tais conhecimentos de forma ética, justa, responsável, de acordo com os valores
universais.
Através da orientação por competências, o estudante é convidado a deixar

sua zona de conforto na rotina da sala de aula e propõe soluções em situações reais,
de acordo com o meio em que vive, e isso vai muito além de compreender conceitos,
também deve ser motivado a interagir, sendo mais participativo na sociedade,
construindo e expondo argumentos, expressando seus princípios e valores.
A BNCC traz Dez Competências Gerais que englobam os aspectos do
conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural,
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comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e
autocuidado, empatia e cooperação e autonomia e responsabilidade. Os elementos
cognitivos, sociais e pessoais a serem desenvolvidos pelos alunos se aplicam a toda
área do conhecimento, independente do componente curricular.
As Habilidades são apresentadas de acordo com a necessária de
progressão das aprendizagens ao longo dos anos, crescendo gradativamente em
complexidade, levando em consideração as perspectivas da continuidade de
aprendizagens e da integração dos eixos organizadores e objetos de conhecimento
ao longo dos anos de escolarização.
O desenvolvimento da aprendizagem depende das competências e
habilidades estruturadas que se relacionam aos Objetos de Conhecimento, ou
seja, conteúdos, conceitos e processos que por sua vez são organizados em
unidades temáticas. Sendo assim é importante fomentar os principais conteúdos
para cada modalidade de ensino, partindo da identidade de Jeremoabo.
Cada área de trabalho pode ser diferenciada pelo tempo de estudo,
respeitando as especificidades dos alunos, ampliando a capacidade de pensar de
forma crítica e adaptando docente e discente a nova realidade de autonomia dos
saberes, pois na trilha formativa de conhecimento os dois caminham lado a lado.
Ao longo do Ensino Fundamental, as competências específicas do
componente curricular, apresentadas a seguir deverão levar os estudantes a
compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural,
por meio do conhecimento e exploração das diversas práticas de linguagens
(artísticas, corporais e linguísticas), colaborar para a construção de uma sociedade
mais justa, democrática e inclusiva e efetivar a garantia de aprendizagem para
todos.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

1.

Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável,

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como
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meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a
que pertencem.
2.

Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de
interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a
para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de
construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior
autonomia e protagonismo na vida social.

3.

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que
circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão,
autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo.

4.

Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude
respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos
linguísticos.

5.

Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem
adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor (es) e ao gênero
do discurso/gênero textual.

6.

Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações
sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente
em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e
ambientais.

7.

Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de
sentidos, valores e ideologias.

8.

Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos,
interesses

e

projetos

pessoais

(estudo,

formação

pessoal,

entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
9.

Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o
desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e
outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às
LÍNGUA PORTUGUESA

dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o
potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura.
10.

Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e
ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos
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processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o
mundo e realizar diferentes projetos autorais.


EIXOS TEMÁTICOS
O domínio da língua oral e escrita é fundamental, pois é por meio dela que

o homem se comunica, pode acessar à informação, expressar e defender pontos de
vista, partilhar ou construir visão de mundo e produzir conhecimento.
Isso porque o letramento também compreende o desenvolvimento das
capacidades dos sujeitos de expor, argumentar, explicar, narrar, além de escutar
atentamente e opinar, oportunizando aos estudantes apropriarem-se dos recursos
necessários para o desenvolvimento das competências comunicativas, que é
importante não só para vida escolar, mas também para a vida e sociedade.
Então, observar como o currículo está organizado é essencial para entender
o que o mesmo propõe e assim conseguir utilizá-lo como ferramenta para o
planejamento escolar. No caso de Língua Portuguesa, o documento separa os Eixos
temáticos em quatro: Leitura, Produção de textos/ Oralidade e Análise
linguística/semiótica.
EIXOS DE INTEGRAÇÃO
1. Eixo Leitura: Compreende as práticas de linguagem que decorrem da
interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e
multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para:
fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de

trabalhos

escolares

e

acadêmicos;

realização

de

procedimentos;

conhecimento, discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a
reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter mais
conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos pessoais, dentre
outras possibilidade.
2. Eixo da Produção de Textos: Compreende as práticas de linguagem
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral
e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos como, por
exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de heróis/heroínas ou
de vilões ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da
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comunidade; narrar fatos cotidianos, de forma crítica, lírica ou bem-humorada
em uma crônica; comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de
resenhas ou de playlists comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou não)
um game em uma resenha, gameplay ou vlog; escrever verbetes de
curiosidades científicas; sistematizar dados de um estudo em um relatório ou
relato multimidiático de campo; divulgar conhecimentos específicos por meio
de um verbete de enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para
a comunidade em notícias; cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes
para a comunidade em uma reportagem; expressar posição em uma carta de
leitor ou artigo de opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por
meio de fotorreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, microrroteiro,
dentre outros.
3. Eixo da Análise Linguística/Semiótica: Envolve os procedimentos e
estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os
processos

de

leitura

e

de

produção de

textos

(orais,

escritos

e

multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos
de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos textos,
determinadas pelos gêneros (orais, escritos e multissemióticos) e pela situação
de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte
impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que diz respeito à linguagem verbal
oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem respeito à coesão,
coerência e organização da progressão temática dos textos, influenciadas pela
organização típica (forma de composição) do gênero em questão.
4. Eixo da Oralidade: Compreende as práticas de linguagem que ocorrem em
situação oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada,
webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário,
debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas (com ou sem
efeitos sonoros), peça teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist
comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos
de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos
em situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo
temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos
de atuação.
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Conclui-se então, que as práticas de linguagem que ocorrem sejam em
situação oral ou escrita, com ou sem contato face a face, como aula dialogada,
mensagem gravada, seminário, debate, entre outras são indispensáveis, porque
envolvem as várias situações de interação nos diferentes eixos de atuação.


PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Coloca-se diante da escola e, principalmente, do (a) professor (a) um desafio

gigantesco, no que diz respeito aos objetivos do ensino da língua e às metodologias
adotadas para dar ao sujeito aprendente as condições necessárias para
construir/ampliar o conhecimento, apropriando-se das práticas de linguagem
contemporâneas, que envolvem textos multissemióticos e multimidiáticos.
Isso sugere que a maneira com que o (a) professor(a) trata as práticas de
leitura/escuta e escrita/oralidade, precisa fortalecer a experiência com a variedade de
gêneros próprios dos diferentes campos de atuação, eleitos pela BNCC para os anos
finais do Ensino Fundamental, devendo estar atreladas às ações de análise e reflexão
sobre a língua.
Diante de um cenário tão desafiador, como o(a) professor(a) pode/deve fazer
a mediação dos saberes? Como levar o(a) estudante a participar ativamente dos atos
de linguagem, quando, na maioria das vezes, vê-se alunos(as) cada vez mais
desmotivados(as) e com sérias dificuldades de leitura, escrita e oralização de
pensamentos e ideias? Como contribuir para que estes (as) mesmos(as) alunos(as),
tão carregados de fragilidades, mas com tantas possibilidades, tornem-se sujeitos
críticos, pensantes, proativos, capazes de transformar a sua realidade e agir bem
com/no mundo em que estão inseridos?
Pensando nisso, elegemos práticas metodológicas ativas, as quais colocam o
(a) educando(a) como protagonista de sua aprendizagem. Assim, algumas
possibilidades são vislumbradas, a saber: ações pedagógicas alicerçadas na
construção do conhecimento, por meio da sala de aula invertida e problematizações,
incentivando a apropriação antecipada de saberes, bem como a busca por respostas
e soluções de problemas, fomentando, assim, a relação dialógica entre
professores/mediadores e seus (as) alunos (a), com vistas à construção coletiva do
conhecimento. Nesse sentido, é fundamental criar espaços de aprendizagem de troca
de saberes e papéis, nos quais seja valorizado o conhecimento prévio do (a)
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estudante, cabendo ao professor (a) orientá-lo(a) na apreensão e construção crítica
dos conhecimentos historicamente reconhecidos, pondo-se parceiro na ação de
ensinar e aprender.
No percurso, também deve haver o compartilhamento da ação de avaliar, o
fomento às práticas interdisciplinares e o trabalho com projetos, no intuito de fortalecer
o princípio de que a diversidade de conhecimentos e práticas do pode/deve dialogar
para fomentar a proatividade do(a) estudante e a sua autonomia no processo
educativo.
Enfim, cabe à escola e ao(a) professor(a) a função de estimular o
desenvolvimento das potencialidades dos(as) educandos(as), não apenas na
dimensão cognitiva, mas também nas dimensões emocional, social e artístico-cultural,
considerando os valores éticos e suas múltiplas inteligências. Por isso, entende-se
que no processo de ensino/aprendizagem é fundamental levar o sujeito aprendente a
resolver/enfrentar problemas, a partir de situações desafiadoras, dando-lhe condições
para que não só aprenda a conhecer, como também aprenda a fazer, a ser e a
conviver.



AVALIAÇÃO FORMACIONAL



Avaliação da aprendizagem, a partir das novas concepções, oferece aos
agentes educacionais a possibilidade de refletir e analisar o seu desempenho e
proceder pedagógico em momentos distintos que compõem o processo de ensinoaprendizagem, tendo como ponto (tempo) de partida toda e qualquer fase da atividade
da construção dos saberes e do conhecimento. Além disso, promove a contínua
adoção das posturas do ver, rever, investigar, constatar e aperfeiçoar constantemente
a sua práxis; os ritmos, progressos e dificuldades na trajetória de seus alunos. Isto
confere a avaliação um caráter essencialmente formativo.
O ato de avaliar, portanto, incorre sobre ultrapassar as noções limitantes que
consistem apenas na oferta de notas, aprovação e reprovação dos alunos levando em
conta unicamente o aspecto somatório/quantitativo do processo educativo. Avaliar
formativamente implica, antes de tudo, assumir um compromisso com o futuro em seu
dinamismo progressivo.
Sobre a avaliação formativa Hadyt afirma que esta:
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[...] pode contribuir para o aperfeiçoamento da ação docente,
fornecendo ao professor dados para adequar seus procedimentos de
ensino às necessidades da classe. A avaliação formativa pode
também ajudar a ação discente, porque oferece ao aluno informações
sobre seu progresso na aprendizagem fazendo-o conhecer seus
avanços, bem como suas dificuldades, para poder superá-las [...].
(HADYT, 1997, p. 292-293).

A concepção formativa de avaliação propõe que se ofereçam possibilidades de
discussão das expectativas de aprendizagem e dos percursos didáticos sugeridos
para o alcance de objetivos; o levantamento e compartilhamento de conhecimentos
prévios relevantes para as aprendizagens esperadas; sistematização, com revisões,
reescrita e comentários necessários ao progresso de cada aluno. Além disso, o
estudante deve ser incentivado a sistematizar e considerar o que aprendeu autoavaliar-se, ou seja, é uma forma de refletir sobre as próprias experiências.
Portanto, a avaliação deve ser contínua, processual e abrangente a fim de que
cumpra seu papel diagnóstico de construção e promoção de situações didáticas de
avaliação formativa, de maneira a permitir a organização e reorganização do percurso,
reflexão sobre os erros e acertos, principalmente considerando o contexto em que
vivem

os

educandos,

conteúdos/saberes

seus

conhecimentos

contemplados,

habilidades

prévios

sobre

construídas

e

os

temas

e

competências

desenvolvidas.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: CICLO DE ALFABETIZAÇÃO- 1º E 2º ANO
Ano/série: 1º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrarse ao conhecimento e valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade
cultural, pertencimento local e formação identitária. As ações educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um
marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diálogo com as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos,
valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua realidade social, conhecendo e
compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.
2. A musicalização no ciclo de alfabetização- Sabendo-se que a música pode contribuir para o processo de ensino- aprendizagem nos ciclos de
alfabetização, ainda vivemos muitas inquietações dentro das instituições escolares , quando as aulas são feitas apenas a base de leituras de textos e
responder questões escritas no quadro , sem dinamização das metodologias. Deste modo podemos explorar várias temáticas a partir do tema
apresentado. Portanto o que precisamos fortalecer em nosso município são os estímulos no desenvolvimento afetivo, estético, cognitivo e sensorial,
trabalhando através de práticas musicais contribuindo assim para a alfabetização e letramento de nossos educandos. As práticas com musicalização
contribuirão para que a criança conheça melhor a si mesma, a comunicação com outro, respeito ao próximo, autodisciplina, tornando-se muitas vezes
um fator de expressão social e cultural do indivíduo.
3. Cultura alimentar saudável- Segundo os PCNs, Naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças estruturais
da sociedade, necessárias para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente para sua efetivação. Educação e saúde
estão intimamente relacionadas e, em especial, a educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. A despeito de que
educar para a saúde seja responsabilidade de muitas outras instâncias, em especial dos próprios serviços de saúde, a escola ainda é a instituição que,
privilegiadamente, pode se transformar num espaço genuíno de promoção da saúde. (PCN saúde, p. 259);
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

EIXOS e
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPETÊNCI
AS
ESPECÍFICAS

(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas,
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
1, 2, 3, 9
Leitura/escuta
Compreensão
(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa
CAMPO DA (compartilhada em leitura;
autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos),
VIDA
e autônoma);
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto
COTIDIANA
Leitura de imagens e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
em narrativas
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e
visuais;
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
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(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, (re)contagem de
histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias
Escrita
em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa e a 1, 2, 3,
(compartilhada
Escrita
finalidade do texto;
5, 10
e autônoma)
autônoma e
(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, agendas,
compartilhada; calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais
ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/ finalidade do texto.
(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras, quadrinhas,
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, lengalenga, com entonação adequada e
Produção de
observando as rimas.
Oralidade
texto oral
(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser
repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e 1,3,5,9
o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de
Análise
Forma de
montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e diagramação
linguística/
composição do específica de cada um desses gêneros.
1,2,3,5,7
semiótica
texto
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas,
(alfabetização)
aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido.
(EF01LP25) Produzir, tendo o professor como escriba, recontagem de histórias lidas pelo professor, histórias
Escrita
(compartilhada Escrita autônoma e imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos
compartilhada
(personagens, enredo, tempo e espaço).
e autônoma)
-Formas
de (EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço.
Análise
linguística/ composição
de (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões,
1, 2, 3,
narrativas
semiótica
comparações, relacionando- -as com sensações e associações.
5, 9
(alfabetização) -Formas
de
CAMPO
composição
de
ARTÍSTICOtextos poéticos
LITERÁRIO Leitura/escuta -Apreciação
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras,
(compartilhada estética/ estilo;
reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição.
e autônoma)
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão
-Formação do leitor lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
literário;
(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de
maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
-Leitura colaborativa assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na
e autônoma;
página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
-Apreciação
estética/ estilo;
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-Formação do leitor
literário/leitura
multissemiótica;
Oralidade
Contagem de (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.
histórias
Escrita
(EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa
(compartilhada Produção de textos autonomia, diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou
e autônoma)
impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

CAMPO
DAS
PRÁTICAS
DE ESTUDO Oralidade
E
PESQUISA

Análise
linguística/
semiótica
(alfabetização)
Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Escrita

CAMPO DA (compartilhada
e autônoma)
VIDA
PÚBLICA

Planejamento de (EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas,
texto oral Exposição curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de
oral
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP04JE) Valorizar as tradições culturais dos antepassados, religiosas ou não, recriando-as no presente.
( EF12LP05JE) Reforçar e registrar trabalhos de campo de corte etnográfico.
Forma de
(EF01LP24) Identificar e reproduzir, em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades,
composição dos digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões
textos/adequação orais.
do texto às normas
de escrita
Compreensão em (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor enunciado de tarefas
leitura
escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil,
dentre outros gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto
(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre
Compreensão em outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
leitura
(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios
publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do
campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes, avisos,
folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da
atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias,
Escrita
manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, digitais ou
compartilhada impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários
e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos
que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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Oralidade

Análise
linguística/
semiótica
(alfabetização)

TODOS OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Produção
texto oral

de (EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de campanha de
conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais,
em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
Forma
de (EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso, cartas de leitor
composição do (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive
texto
em suas versões orais.
(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans publicitários.
Forma
de (EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados
composição do texto ao público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive o uso de imagens.
-Protocolos
de (EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página.
Decodificação/Fluência de leitura
leitura
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em
Decodificação/Fluê meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.
(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que tiver dúvidas
ncia de leitura
- Formação de leitor sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.
- Reconstrução das
condições
de
produção
e
recepção de textos
- Estratégia de
leitura
- Correspondência (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando
fonema-grafema;
letras/grafemas que representem fonemas.
(EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas, percebendo
semelhanças e diferenças.
- Construção do (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa
sistema alfabético/ cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo
Convenções
da para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Estratégia de leitura .
escrita;
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção
e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos
- Construção do gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas
sistema alfabético/ antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
Estabelecimento de (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
relações anafóricas (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
na referenciarão e multissemióticos.
construção
da
coesão;
-Planejamento de (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa,
texto
os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu
-Revisão de textos
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tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do
texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. Revisão de textos
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo
-Utilização
de e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Edição de textos
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando,
tecnologia digital
quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Utilização de tecnologia digital
(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos,
explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
-Oralidade
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo
pública/Intercâmbio interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. Escuta atenta
conversacional em (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
Oralidade
sala de aula
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. Características da conversação espontânea (EF15LP11)
-Escuta atenta
Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, selecionando e
-Características
utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do
da conversação interlocutor. Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato da fala
espontânea
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção do
-Aspectos não olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz. Relato
linguísticos
oral/Registro formal e informal
(paralinguísticos) (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
no ato da fala
-Relato
oral/Registro formal
e informal
-Conhecimento do (EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Construção do sistema alfabético
alfabeto
do (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. Construção do sistema
português do Brasil alfabético e da ortografia
Análise
-Construção
do EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
linguística/sem sistema alfabético (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
iótica
-Construção
do (EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita.
(Alfabetização) sistema alfabético e (EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais.
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.
da ortografia
-Conhecimento das (EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.
diversas grafias do (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas mediais e finais.
alfabeto/
Pontuação
Acentuação
-Segmentação de (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, de interrogação e exclamação e
palavras/Classificaç seus efeitos na entonação.
ão de palavras por (EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério
número de sílabas de oposição de significado (antonímia).
-Pontuação
-Sinonímia
e
antonímia/Morfologi
a/Pontuação
-Edição de textos
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-Morfologia
Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)
Oralidade

A
musicalização
no ciclo de
alfabetização:
 Desvendando
os elementos
da música;

Leitura e
escuta

(compartilhada
e autônoma)

(EF12LP01JE) Analisar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar seu
conhecimento do mundo.
(EF12LP02JE) Compreender e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de improvisações,
composições e interpretações musicais.
(EF12LP03JE) Interpretar Canções folclóricas Brasileiras, músicas de variados estilos musicais nacionais.

1,3,5,8,10

Diferentes
gêneros
musicais.

Cultura alimentar (EF12LP06JE) Produzir receitas, respeitando o gênero textual, acrostico utilizando o nome dos alimentos, leitura e
saudável:
interpretação de textos informativos sobre o tema, compreensão de informações contidas em rótulos dos alimentos
industrializados.
(EF12LP07JE) Permitir que os alunos juntamente com seus familiares reflitam sobre seus hábitos alimentares e das
consequências que os mesmos têm na sua saúde. Pretende-se levar ao conhecimento dos alunos, que tanto a
carência quanto o excesso de alimentos podem gerar doenças e prejudicar o crescimento. Espera-se que ao
compreender a importância de uma alimentação saudável, haja uma mudança nos hábitos alimentares.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS









Propiciar práticas de leitura de textos de diferentes gêneros;
Considerar os conhecimentos prévios dos alunos; Formular questionamentos que possibilitem inferências sobre textos de diferentes gêneros;
Instigar discussões e reflexões sobre: tema, finalidade, intenções, intertextualidade, temporalidade e a finalidade do texto;
Proporcionar análises para estabelecer a referência textual a sua vida cotidiana;
Oportunizar a socialização das ideias dos alunos sobre os gêneros textuais trabalhados (quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana);
Instigar o entendimento/ reflexão das diferenças decorridas do uso de palavras e/ou expressões no Estimular leituras que suscitem no reconhecimento do estilo, que é próprio de cada
gênero.
Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus
usuários e da comunidade a que pertencem.
Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar
da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
O processo de avaliação se dará de forma processual e qualitativa, considerando todos os aspectos do ensino da Língua Portuguesa. Dessa forma as crianças estarão sendo avaliadas em
todos os momentos, através da observação quanto a participação, integrações com o grupo e interesse e desempenho do aluno.
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Ano/série: 2º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrarse ao conhecimento e valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade
cultural, pertencimento local e formação identitária. As ações educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um
marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diálogo com as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos,
valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua realidade social, conhecendo e
compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.
2. A musicalização no ciclo de alfabetização- Sabendo-se que a música pode contribuir para o processo de ensino- aprendizagem nos ciclos de
alfabetização, ainda vivemos muitas inquietações dentro das instituições escolares , quando as aulas são feitas apenas a base de leituras de textos e
responder questões escritas no quadro , sem dinamização das metodologias. Deste modo podemos explorar várias temáticas a partir do tema
apresentado. Portanto o que precisamos fortalecer em nosso município são os estímulos no desenvolvimento afetivo, estético, cognitivo e sensorial,
trabalhando através de práticas musicais contribuindo assim para a alfabetização e letramento de nossos educandos. As práticas com musicalização
contribuirão para que a criança conheça melhor a si mesma, a comunicação com outro, respeito ao próximo, autodisciplina, tornando-se muitas vezes
um fator de expressão social e cultural do indivíduo.
3. Cultura alimentar saudável- Segundo os PCNs, Naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças estruturais
da sociedade, necessárias para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente para sua efetivação. Educação e saúde
estão intimamente relacionadas e, em especial, a educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. A despeito de que
educar para a saúde seja responsabilidade de muitas outras instâncias, em especial dos próprios serviços de saúde, a escola ainda é a instituição que,
privilegiadamente, pode se transformar num espaço genuíno de promoção da saúde. (PCN saúde, p. 259);
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

EIXOS e PRÁTICAS
DE LINGUAGEM

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma);

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já
com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação
Compreensão
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
em leitura;
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras
e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
Leitura de imagens (EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, dentre outros gêneros
em narrativas
do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e
visuais;
relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
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Escrita
(compartilhada e
autônoma)

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Escrita
autônoma e
compartilhada;

Oralidade

Produção de
texto oral

Análise linguística/
semiótica
(alfabetização)

Forma de
composição do
texto

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

-Apreciação
estética/estilo
-Formação do leitor
literário
-Leitura colaborativa
e autônoma
-Apreciação
estética/estilo
-Formação do leitor
literário/leitura
multissemiótica

Análise linguística/
semiótica
(alfabetização)

-Formas
composição
narrativas

de
de

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel),
poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-literário,
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.
(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de
experiências pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados,
avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia.
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e
canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas
e seus efeitos de sentido.
(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo de
fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros.
(EF02LP17) Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos,
utilizando expressões que marquem a passagem do tempo (―antes‖, ―depois‖, ―ontem‖, ―hoje‖,
―amanhã‖, ―outro dia‖, ―antigamente‖, ―há muito tempo‖ etc.), e o nível de informatividade necessário.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de
palavras e reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento,
1,2,3,5,6,7,8,
jogo e fruição.
9
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam
uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio
artístico da humanidade. Leitura colaborativa e autônoma
(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais
tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas,
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. Apreciação estética/Estilo
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato
do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
Formação do leitor literário/Leitura multissemiótica
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Oralidade Contagem de
histórias
(EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros variados,
desenvolvendo o gosto pela leitura.
(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras,
expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.
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Escrita
(compartilhada e
autônoma)

-Formas
de
composição
de
textos
poéticos
visuais
Escrita autônoma e
compartilhada

(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de
palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes.
(EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o formato do texto na página, as ilustrações e outros efeitos
visuais.
(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor.

Oralidade

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Contagem de (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.
histórias
-Produção de textos (EF02LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
Escrita
-Escrita
autônoma pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros
(compartilhada e
autônoma)
do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto. Escrita autônoma
(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação de
resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado.
Oralidade
Planejamento de (EF02LP24) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, relatos
texto oral/ exposição de experimentos, registros de observação, entrevistas, dentre outros gêneros do campo investigativo,
oral
que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto.
(EF12LP04JE) Valorizar as tradições culturais dos antepassados, religiosas ou não, recriando-as no
presente.
( EF12LP05JE) Reforçar e registrar trabalhos de campo de corte etnográfico.
de (EF02LP25) Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de
Análise linguística/ Forma
composição dos enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses
semiótica
textos/adequação
(alfabetização)
gêneros, inclusive em suas versões orais.
do texto às normas
de escrita
Leitura/escuta
-Compreensão em (EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor e com
(compartilhada e
leitura
certa autonomia, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de
autônoma)
-Imagens analíticas experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo
em textos
investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
- Pesquisa
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações coletadas em
atividades de pesquisa (enquetes, pequenas entrevistas, registros de experimentações). Pesquisa
(EF02LP21) Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de diferentes ambientes
digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades.
(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias
curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação
Leitura/escuta
Compreensão em comunicativa e o tema/assunto do texto.
(compartilhada e leitura
autônoma)
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CAMPO DA
VIDA PÚBLICA
Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Oralidade

Escrita
compartilhada

Produção
texto oral

de

Forma
de
composição do
texto

Análise linguística/
semiótica
(alfabetização)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Forma
de
composição do texto

Decodificação/Fluê
ncia de leitura
- Formação de leitor
- Reconstrução das
condições
de
produção
e
recepção de textos

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre
outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cartazes,
avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentre outros
gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público
infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios
publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil, dentre outros
gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do
texto.
(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgar eventos da escola ou da comunidade,
utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens)
adequados ao gênero, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de
campanha de conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente por
meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF02LP19) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias
curtas para público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio
digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso,
cartas de leitor (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada
um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans publicitários.
(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de
conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação e
diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens.
EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente,
ler globalmente, por memorização. Formação de leitor (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a
mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de
acordo com as necessidades e interesses.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se
destinam. Estratégia de leitura
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
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- Estratégia de
leitura

-Construção
do
sistema alfabético/
Escrita
Convenções
da
(compartilhada e escrita
autônoma)
-Construção
do
sistema alfabético/
Estabelecimento de
relações anafóricas
na referenciação e
construção
da
coesão
Produção de textos -Planejamento de
(escrita
texto
compartilhada e
-Revisão de textos
autônoma)
-Edição de textos
-Utilização de
tecnologia digital

Oralidade

-Oralidade
pública/Intercâmbio
conversacional em
sala de aula
-Escuta atenta
-Características da
conversação
espontânea
-Aspectos não
linguísticos

as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem
como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio
etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando
a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente,
ler globalmente, por memorização. Formação de leitor.
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que
circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a
linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais,
sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas. Revisão de textos
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas,
para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e
pontuação. Edição de textos
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Utilização de tecnologia digital
(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
adequado. Escuta atenta
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes
ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. Características da conversação
espontânea
(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os
turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor. Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato
da fala
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(paralinguísticos) no
ato da fala
-Relato
oral/Registro formal
e informal
-Análise
linguística/semiótica
(Alfabetização)
Análise
-Conhecimento das
linguística/semiótica diversas grafias do
(Alfabetização)
alfabeto/
Acentuação
-Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/
Acentuação
-Segmentação de
palavras/Classificaç
ão de palavras por
número de sílabas
-Pontuação
-Sinonímia e
antonímia/Morfologi
a/Pontuação
-Morfologia
Produção de
A
textos (escrita
musicalização
compartilhada e
no ciclo de
autônoma)
Oralidade
Leitura e escuta
(compartilhada e
autônoma)

alfabetização:


Desvendando
os elementos da
música



Diferentes
gêneros
musicais

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como
direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão
corporal, tom de voz. Relato oral/Registro formal e informal
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais
para criar novas palavras.
(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e fonemas (f,
v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição átona em final de
palavra).
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que
existem vogais em todas as sílabas.
(EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).
(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do alfabeto.
(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.
(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de sentido entre
eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação
in-/im-.
(EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho.

(EF12LP01JE) Analisar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e
ampliar seu conhecimento do mundo.
(EF12LP02JE) Compreender e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de
improvisações, composições e interpretações musicais.
(EF12LP03JE) Interpretar Canções folclóricas Brasileiras, músicas de variados estilos musicais
nacionais.

(EF12LP06JE) Produzir receitas, respeitando o gênero textual, acrostico utilizando o nome dos
Cultura alimentar alimentos, leitura e interpretação de textos informativos sobre o tema, compreensão de informações
saudável:
contidas em rótulos dos alimentos industrializados.
(EF12LP07JE) Permitir que os alunos juntamente com seus familiares reflitam sobre seus hábitos
alimentares e das consequências que os mesmos têm na sua saúde. Pretende-se levar ao
conhecimento dos alunos, que tanto a carência quanto o excesso de alimentos podem gerar doenças
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e prejudicar o crescimento. Espera-se que ao compreender a importância de uma alimentação
saudável, haja uma mudança nos hábitos alimentares.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
 Propiciar práticas de leitura de textos de diferentes gêneros;
 Considerar os conhecimentos prévios dos alunos; Formular questionamentos que possibilitem inferências sobre textos de diferentes gêneros;
 Instigar discussões e reflexões sobre: tema, finalidade, intenções, intertextualidade, temporalidade e a finalidade do texto;
 Proporcionar análises para estabelecer a referência textual a sua vida cotidiana;
 Oportunizar a socialização das ideias dos alunos sobre os gêneros textuais trabalhados (quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana);
Instigar o entendimento/ reflexão das diferenças decorridas do uso de palavras e/ou expressões no Estimular leituras que suscitem no reconhecimento do estilo, que é próprio de cada gênero.
 Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus
usuários e da comunidade a que pertencem.
 Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar
da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
O processo de avaliação se dará de forma processual e qualitativa, considerando todos os aspectos do ensino da Língua Portuguesa. Dessa forma as crianças estarão sendo avaliadas em
todos os momentos, através da observação quanto a participação, integrações com o grupo e interesse e desempenho do aluno.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 3º AO 5º ANO
Ano/série: 3º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando
formas de controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com
crianças, fazendo-a experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense.
A aplicabilidade das práticas pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos
culturais da nossa cidade, com isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as
nossas diferenças. Minimizando assim, preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda
a construir a identidade do povo Jeremoabense. Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes
culturais que fazem parte desse contexto.
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

EIXOS e
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Leitura de
Leitura/escuta
imagens em
(compartilhada e narrativas visuais
autônoma)
Compreensão em
leitura

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

*(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra, onomatopeia).

Escrita
colaborativa

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem
etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e
mesclando palavras, imagens e recursos gráfico- visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários com expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários com expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções dos gêneros carta e diário e considerando a
2,3,5,9,10
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita
colaborativa

(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses textos (verbos
imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais,
considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.

Oralidade

Produção de
texto oral

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a programas de culinária infantil e, a partir dele, planejar e produzir receitas
em áudio ou vídeo
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(EF03LP16) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem, digitais
ou impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos)
e a diagramação específica dos textos desses gêneros (lista de ingredientes ou materiais e instruções de
Forma de
execução – "modo de fazer").
composição do (EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares e diários, a formatação própria desses textos (relatos
de acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou críticas) e a diagramação específica dos textos
texto
desses gêneros (data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura).
Produção de
(EF03LP01JE) Percebe-se a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas
textos (escrita
diferenças.
compartilhada e
(EF03LP02JE) Despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
autônoma)
A educação das controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos
desigual, começando pelo trabalho com crianças, fazendo-a experimentar a transversalidade nos diversos
relações Étnico- movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense.
Oralidade
raciais
(EF03LP03JE) Identificar a cultura local e as possibilidades de inserção da mesma no ambiente escolar (Contexto 2,3,5,9,10
Leitura e escuta
histórico, culinárias, danças, poesias, festejos, tradições musicais, artesanatos, arte, crenças, lendas e
(compartilhada e
personagens da cultura local)
autônoma)
EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão
Escrita
-Formação do lúdica, de encantamento; valorizá-los em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
(compartilhada e leitor literário;
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive
autônoma)
aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
-Leitura
(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de
colaborativa e maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
autônoma;
assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na
-Apreciação
página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
estética/Estilo;
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos de 1,2,3,5,9
divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido.
-Formação do (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
leitor
(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação e,
literário/Leitura
se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
multissemiótica; (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização , por meio de
diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena
-Textos
dramáticos;
Análise
linguística/semió
tica
(Ortografização)

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Oralidade

-Contagem de
histórias;
-Performances
orais;
-Declamação;

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.
(EF03LP27) Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as rimas e obedecendo ao ritmo e à
melodia.
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
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Produção de
textos (escrita -Escrita autônoma
compartilhada e e compartilhada;
autônoma)

Análise
linguística
/semiótica
(Ortografização)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

CAMPO DAS
PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)
Análise
linguística/semió
tica
(Ortografização)

Oralidade

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto e marcadores de tempo, espaço e de fala de
personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e
personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e
-Escrita
a construção do discurso indireto e discurso direto.
autônoma;
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de
palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.
-Formas
de (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista
composição de com base nos quais histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.
EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de
narrativas;
enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso.
-Discurso direto e
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e
indireto;
sonoros e de metáforas.
-Forma
de
composição de
textos poéticos;
(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas em fontes de
-Compreensão
informações, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
em leitura;
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais e
-Pesquisa;
naturais em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações e de pesquisas em fontes de
Produção
de informações, incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando a
textos
situação comunicativa e o tema/assunto do texto

Forma
de
composição dos
textos Adequação
do texto às
normas de escrita
-Escuta de textos
orais;
-Compreensão de
textos orais;
-Planejamento de
texto oral/
Exposição oral;

(EF03LP26) Identificar e reproduzir, em relatórios de observação e pesquisa, a formatação e diagramação
específica desses gêneros (passos ou listas de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo dos resultados),
inclusive em suas versões orais.

EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e
palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos
(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a
linguagem à situação comunicativa.
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CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

(EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas
Leitura/escuta Compreensão em de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo
(compartilhada e
leitura
com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
autônoma)
(EF03LP19) Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de
palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e de propaganda, como elementos de
convencimento.
EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a
Produção de
jornais ou revistas), dentre outros gêneros do campo políticocidadão, com opiniões e críticas, de acordo com as
textos (escrita
convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
compartilhada e
Escrita
(EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de conscientização destinados ao público
autônoma)
colaborativa
infantil, observando os recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda (cores, imagens,
slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras, diagramação).
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola
e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF03LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, telejornal para público infantil com algumas
Planejamento e notícias e textos de campanhas que possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo,
Oralidade
produção de texto considerando a situação comunicativa, a organização específica da fala nesses gêneros e o tema/assunto/
finalidade dos textos
(EF03LP23) Analisar o uso de adjetivos em cartas digitais ou impressas dirigidas a veículos da mídia impressa
Análise
Forma
de ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas).
linguística/semió composição dos (EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público infantil
tica
e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada
textos
(Ortografização)
um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo
para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
-Reconstrução
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos
das condições de sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições
produção
e de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
recepção
de textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e
textos;
inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
-Estratégia de (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
Leitura/escuta
(compartilhada e leitura;
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
-Decodificação/
autônoma)
multissemióticos.
Fluência
de (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
leitura;
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
-Formação de ou do texto.
leitor;
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por
-Compreensão;
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que
contribuem para a continuidade do texto.
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos
curtos com nível de textualidade adequado.
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(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios
digitais, para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
-Planejamento de
texto;
-Revisão
de
textos;
-Edição de textos;
-Utilização
de
tecnologia digital
multissemióticos
disponíveis;
-Construção do
sistema
alfabético/Conven
Produção de
ções da
textos (escrita
Escrita;
compartilhada e
-Construção do
autônoma)
sistema
alfabético/
Estabelecimento
de
relações
anafóricas
na
referenciação e
construção da
coesão;
-Planejamento de
texto/Progressão
temática
e
paragrafação;
-Oralidade
pública/
Intercâmbio
conversacional
em
Oralidade
sala de aula;

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para
quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e
forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigilo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando,
quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos,
explorando os recursos.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final, ponto de exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação),
com nível suficiente de informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos, segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e
a posição do interlocutor.
-Escuta atenta;
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção
do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.
-Características (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
da conversação apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
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espontânea
;
-Aspectos não
linguísticos
(paralinguísticos)
no ato da fala;
-Relato
oral/Registro
formal e informal;
-Forma
de
composição de
gêneros orais;
-Variação
linguística
;
-Construção do
sistema alfabético
e
da ortografia;
-Conhecimento
das
diversas
grafias
do
alfabeto/
Análise
Acentuação;
linguística/
-Segmentação de
semiótica
palavras/
(Ortografização) Classificação de
palavras
por
número
de
sílabas;
-Construção do
sistema
alfabético;
-Pontuação;
-Morfologia;
-Morfossintaxe;

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos e
suas características linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica,
entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos
no rádio e TV, aula, debate etc.).
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando
características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como
características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando
preconceitos linguísticos.

1,2,3,5,7,10

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas –
c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade
(til, m, n).
(EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch.
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de
palavras com relações irregulares fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são
irregulares e com h inicial que não representa fonema.
(EF03LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos termina dos em a, e, o e em
palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s.
(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas
e polissílabas.
(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
(EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto-final, ponto de interrogação, ponto de
exclamação e, em diálogos(discurso direto), dois-pontos e travessão.
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração: agente, ação,
objeto da ação.
(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de
adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender palavras e para formar novas palavras.
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos,
como recurso coesivo anafórico.
(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Desenvolver estratégias que estimulem:
*Enriquecimento intercultural
*Desenvolvimento em grupo
*Participação ativa
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*Experiências vividas no seu meio social.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos
na construção do conhecimento através das atividades propostas que será desenvolvida pela escola e comunidade.
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Ano/série: 4º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Influência Digital- Desenvolver uma cultura de inovação, integrando formação em exercício de professores e ampliação da jornada de aprendizagem de alunos
por meio de laboratórios de leitura e cultura digital, dessa forma o papel da leitura na construção da cidadania ganha novos contornos quando observadas as
transformações que as tecnologias digitais causam na forma como compreendemos e participamos do mundo. Com grande parte da responsabilidade de formar
leitores, a escola busca reinventar suas práticas no contexto da cultura digital.
2. Cultura de Jeremoabo- A temática da Cultura cantada e dançada do nosso povo, despertando o gosto e a valorização das músicas e danças que
fizeram história por nossos ancestrais e que até hoje perdura no nosso meio, apenas precisando ser acolhida nas nossas escolas para a partir dessa
ponte despertar protagonistas que se deixem apaixonar-se pela beleza da arte cultural das nossas raízes. Percebe-se que raramente encontra-se alguém
que não goste de ouvir ou cantar uma boa música, ou ainda que não goste de dançar, pois a musicalidade é algo que já está enraizado em nós, uma vez
que, é uma expressão da nossa cultura. Nesse contexto, sabendo que a música em suas mais variadas formas de expressão, está inserida no cotidiano
dos nossos alunos, a partir desse mecanismo, que é a música e a dança no contexto escolar como ferramenta de aprendizagem.
3. Vivência da Infância- A infância, deve ser mais valorizado. A ciência aponta que esta é uma fase de alto desenvolvimento cerebral da criança, o que
interfere em toda a vida dela. Por isso, deve ser vivida de forma plena, sem intervenções que atrapalhem as funções cerebrais em evolução. A iniciativa
visa à mobilização em defesa da Cultura da Infância, em um nó de comprometimento, troca, reflexões e descobertas.
4. Família e Escola: fortalecendo vínculos e agregando valores- A perspectiva deste tema coloca no centro da cena os alunos, pois ao olharmos com
cuidado para esses meninos e meninas, vemos que é impossível entendê-los sem considerar seu contexto familiar de referência. Na nossa sociedade, a
responsabilidade pela educação das crianças e dos adolescentes recai, legal e moralmente, sobre duas grandes agências socializadoras: a família e a
escola. É preciso colocar a interação escola-família em uma perspectiva processual que estabeleça horizontes de curto, médio e longo prazos. No primeiro
momento faz-se o conhecimento mútuo; no segundo são estabelecidas as condições de negociação das responsabilidades específicas sobre a educação
das crianças, e, por fim, no terceiro, são construídos espaços de corresponsabilidade, abertos também à participação de outros atores importantes no
processo de educação dos filhos/alunos.
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

EIXOS e
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Leitura
de (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e
imagens
em interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra, onomatopeia).
narrativas visuais
*(EF4LP01JE) Ler e compreender, com autonomia, os gêneros textuais do campo da vida cotidiana, de acordo
com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto
Compreensão em
(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do
leitura
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.
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Escrita
CAMPO DA Produção
de
colaborativa
VIDA
textos
(escrita
COTIDIANA compartilhada e

*(EF04LP02JE) Registrar, com autonomia, os gêneros textuais do campo da vida cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

autônoma)
(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras
Produção de texto e, a partir dele, planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo.
oral
(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos, instrucionais (instruções de jogos digitais ou
Análise linguística/
Forma
de impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e
semiótica
(Ortografização) composição do formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e
instruções/passos de jogo).
texto
Oralidade

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma
Formação
do
8,9
dimensão lúdica, de encantamento; valorizá-los em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da
leitor literário
humanidade.
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores.
Leitura
(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de
colaborativa e maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
autônoma
assombração etc.) e crônicas.
Apreciação
estética/Estilo
Leitura
multissemiótica

Textos
dramáticos
Oralidade

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto
na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes modos
1, 2, 3, 9
de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de enunciação
e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
(EF35LP25) Criar narrativas, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e
imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de
personagens (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização,
por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
de (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.

Contagem
histórias
Produção
de Escrita autônoma (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização,por meio de
textos
(escrita e compartilhada diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e
compartilhada e
autônoma)
personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador
e a construção do discurso indireto e discurso direto.
Escrita autônoma (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de
vista, com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.
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Formas
de
Análise linguística/ composição de
semiótica
narrativas
(Ortografização) Discurso direto e (EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de
indireto
enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso.
Forma
de
composição de
textos poéticos
Forma
de
composição de
textos poéticos
visuais
Forma
de
composição de
textos dramáticos

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Oralidade

Pesquisa
Compreensão em
leitura
Imagens
analíticas
em
textos
Escuta de textos
orais

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e
sonoros e de metáforas.
(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a diagramação das letras do texto na
página.

(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena.

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais
e naturais em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando a 1, 2, 3, 7
situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.
(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de
dados e informações.
(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

Compreensão de
textos orais

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações e
palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos
Planejamento de (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a
texto
oral/ linguagem à situação comunicativa.
Exposição oral
(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e
Produção de
pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos
Produção
de
textos
ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
textos
(escrita
compartilhada e
(EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos,
autônoma)
Escrita autônoma considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/ finalidade do texto.
EF04LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de dicionário, digitais ou impressos,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
de (EF04LP23) Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil digitais ou impressos, a formatação e
Análise linguística/ Forma
semiótica
composição dos diagramação específica desse gênero (título do verbete, definição, detalhamento, curiosidades), considerando
(Ortografização) textos/
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1, 2, 3, 5, 7,
10

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
297 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Coesão
articuladores

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

e

Forma
de (EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de observação
composição dos e pesquisa, como forma de apresentação de dados e informações.
textos/
Adequação do
texto às normas
de escrita
Produção
de
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na
Escrita
textos
(escrita
escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a
colaborativa
compartilhada e
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
autônoma)
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público
Análise linguística/
infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica
semiótica
Forma de
de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(Ortografização)
composição dos
(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncoras de jornais radiofônicos
textos
ou televisivos e de entrevistadores/entrevistados
(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.
Leitura/escuta
Compreensão
em
(compartilhada e
(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/ sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.).
leitura
autônoma)
Produção
de
textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)
Oralidade

Leitura/escuta
(compartilhada e

TODOS OS autônoma)
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Escrita
colaborativa

2, 3, 5, 10

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da
escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero
notícia e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet,
Planejamento e orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e
produção de texto entrevista.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa
Reconstrução das cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital,
condições
de reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
produção e
recepção
de
textos
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos
Estratégia
de sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições
leitura
de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
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(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da
frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que
contribuem para a continuidade do texto.
Decodificação/
(EF35LP01) Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos
Fluência de leitura curtos com nível de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios
Formação
de digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião após a leitura.
leitor
Compreensão
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para
Planejamento de quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e
texto
formado texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações
necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as pesquisas.

Edição de textos
Produção
de
textos
(escrita Utilização
de
compartilhada e tecnologia digital
autônoma)
Construção do
sistema
alfabético/
Convenções da
escrita
Construção do
sistema
alfabético/
Estabelecimento
de
relações
anafóricas
na
referenciação
e construção da
coesão
Planejamento de
texto/Progressão
temática
e
paragrafação

3
8

2,3

2, 3, 5, 10

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08) Utilizar sohware, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final, ponto de exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível suficiente de informatividade.

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do gênero textual.
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Oralidade

Oralidade pública/ (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando- se em ser
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.
Intercâmbio
conversacional
em sala de aula
Escuta atenta
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
Características da
conversação
espontânea
Aspectos
não
linguísticos
(paralinguísticos)
no ato da fala
Relato
oral/Registro
formal e informal

1, 3

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação
e a posição do interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como direção
do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de
voz.
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos e
suas características linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação
telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de
jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.).
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando
Variação
características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como
linguística
características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando
preconceitos linguísticos.
(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema- -grafema regulares diretas e
contextuais.
(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação
Construção do VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).
sistema alfabético
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso
e da ortografia
de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

3, 4

Forma de
composição de
gêneros orais

Morfologia
Análise
linguística/
semiótica
(Ortografização)

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente, nas quais as relações fonema- grafema são
irregulares e com h inicial que não representa fonema.
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos como recurso coesivo anafórico.

Conhecimento do (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais
alfabeto do
plausível para o contexto que deu origem à consulta.
português do
Brasil/Ordem
alfabética/Polisse
mia
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Conhecimento (EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em
-i(s), -l, -r, -ão(s).
das diversas
grafias do
alfabeto/Acentuaç
ão
Pontuação
(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de
exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação
de vocativo e de aposto.
Morfologia/Morfos (EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo
sintaxe
(concordância no grupo nominal).
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos,
como recurso coesivo anafórico.
(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/
isar (regulares morfológicas).
Produção
de
textos
(escrita
compartilhada e Cultura cantada e
dançada do
autônoma)
nosso povo.
Oralidade
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

(EF45LP03JE) Possibilitar ao aluno a compreensão do seu entorno, identificando passado e presente nos vários
espaços de convivência, percebendo-se como parte de um todo, de um processo histórico construído ao longo
do tempo, através de entrevistas, visitas in loco, construindo vídeos relacionando passado e presente.

2, 3, 5, 10

(EF45LP04JE) Reconhecer de forma reflexiva e crítica acerca da formação do nosso povo, da nossa realidade
social e tendo como referência o processo de construção da identidade de cada sujeito e de seus grupos.
Vivência da
(EF45LP05JE) Desenvolver linguagens e comportamentos para a educação no tempo de cada um, inclusive da
infância
infância.
A participação, (EF45LP05JE) Favorecer o fortalecimento de vínculos escolar com a família e aluno, por meio de eventos como
interação,
Oficinas Temáticas, Feiras, Jogos, Exposições em que a família possa participar e interagir de forma ativa.
cooperação e (EF45LP05JE) Utilizar de estratégias que possam contribuir para a permanência da família na escola, buscando
compromisso das vivencia que estimulem a interação e a participação da família na vida escolar dos filhos.
famílias com a
(EF4506JE) Compreender com autonomia diversos tipos de textos voltados para o tema, analisando que a
escola:
- Conceitos de agressividade pode ser um fator importante que dificulta as relações interpessoais.
violência,
indisciplina,
disciplina, bulling;
-Causas
e
consequências da
indisciplina
e
agressividade;
- Prevenção a
violência escolar;

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Dentre os princípios metodológicos essenciais para uma eficácia no ensino de Língua Portuguesa, ou seja, para que haja uma qualidade no ensino-aprendizagem, podemos citar: Ludicidade,
autonomia, criatividade, diversidade de vivências, problematização, valorização das experiências dos alunos, interação, contextualização, dimensões dos conteúdos, dentre outros.
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- O uso de novas tecnologias dentro do ensino, como forma de aproveitamento das habilidades que a nova geração possui frente aos materiais tecnológicos -tablets,smartphones,notebookutilizando-os como fonte de pesquisa ou até mesmo de interatividade virtual .
- O trabalho será fortalecido com a sala de aula invertida, a participação do aluno através de projetos e sua aptidão em resolver problemas aprimorando todo o processo de ensino e aprendizagem,
promovendo a transformação e evolução do seu pensamento reflexivo, crítico e inovador, permitindo a expressão individual, a solidariedade, a compreensão e o respeito mútuo. Dessa forma,
o professor produzirá um ambiente propício à aprendizagem, não só em questão da qualidade do que estará sendo ensinado em relação aos conteúdos, mas permitindo que os alunos se
socializem e valorizem as particularidades de cada um, alcançando assim seu potencial humanizador e transformador.
- Valorizando o conhecimento prévio do aluno e também a Troca de saberes e papéis.
- Promover situações em que os alunos possam expressar a linguagem afetiva na convivência com os familiares.
- Organizar espaços para favorecer a interação entre os alunos, promovendo a diversidade de vivências.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação como reflexo da prática pedagógica por habilidades e competências, implica a ideia de continuidade, valorizando aquilo que os estudantes são capazes de fazer e garantindo o êxito
dos mesmos no percurso escolar. Assim estaremos contribuindo para formar cidadãos com capacidade para produzir conhecimentos, desenvolver atitudes dignas e, sobretudo construir valores
na formação do caráter.
Diante do ensino de Língua Portuguesa, o processo avaliativo se constitui a partir da autonomia e protagonismo do aluno perante todas as situações apresentadas no processo de ensino e
aprendizagem, redirecionando assim os seus percursos, ressaltando a auto-avaliação e o docente como agente mediador desses processos na aquisição de conhecimentos a partir de:
- Trabalhos em grupo e individual;
- Seminário: síntese ou relatório.
- Demonstração de atitudes e valores:
- Espírito crítico;
- Participação nos trabalhos;
- Responsabilidade
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Ano/série: 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Influência Digital- Desenvolver uma cultura de inovação, integrando formação em exercício de professores e ampliação da jornada de aprendizagem de alunos
por meio de laboratórios de leitura e cultura digital, dessa forma o papel da leitura na construção da cidadania ganha novos contornos quando observadas as
transformações que as tecnologias digitais causam na forma como compreendemos e participamos do mundo. Com grande parte da responsabilidade de formar
leitores, a escola busca reinventar suas práticas no contexto da cultura digital.
2. Cultura de Jeremoabo- A temática da Cultura cantada e dançada do nosso povo, despertando o gosto e a valorização das músicas e danças que
fizeram história por nossos ancestrais e que até hoje perdura no nosso meio, apenas precisando ser acolhida nas nossas escolas para a partir dessa
ponte despertar protagonistas que se deixem apaixonar-se pela beleza da arte cultural das nossas raízes. Percebe-se que raramente encontra-se alguém
que não goste de ouvir ou cantar uma boa música, ou ainda que não goste de dançar, pois a musicalidade é algo que já está enraizado em nós, uma vez
que, é uma expressão da nossa cultura. Nesse contexto, sabendo que a música em suas mais variadas formas de expressão, está inserida no cotidiano
dos nossos alunos, a partir desse mecanismo, que é a música e a dança no contexto escolar como ferramenta de aprendizagem.
3. Vivência da Infância- A infância, deve ser mais valorizado. A ciência aponta que esta é uma fase de alto desenvolvimento cerebral da criança, o que
interfere em toda a vida dela. Por isso, deve ser vivida de forma plena, sem intervenções que atrapalhem as funções cerebrais em evolução. A iniciativa
visa à mobilização em defesa da Cultura da Infância, em um nó de comprometimento, troca, reflexões e descobertas.
4. Família e Escola: fortalecendo vínculos e agregando valores- A perspectiva deste tema coloca no centro da cena os alunos, pois ao olharmos com
cuidado para esses meninos e meninas, vemos que é impossível entendê-los sem considerar seu contexto familiar de referência. Na nossa sociedade, a
responsabilidade pela educação das crianças e dos adolescentes recai, legal e moralmente, sobre duas grandes agências socializadoras: a família e a
escola. É preciso colocar a interação escola-família em uma perspectiva processual que estabeleça horizontes de curto, médio e longo prazos. No primeiro
momento faz-se o conhecimento mútuo; no segundo são estabelecidas as condições de negociação das responsabilidades específicas sobre a educação
das crianças, e, por fim, no terceiro, são construídos espaços de corresponsabilidade, abertos também à participação de outros atores importantes no
processo de educação dos filhos/alunos.
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

EIXOS e
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

*(EF05LP10JE) Ler e compreender, com autonomia, os gêneros textuais do campo da vida cotidiana, de
Leitura de imagens acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
em
narrativas (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e
visuais
interpretando recursos gráficos (tipos de balão, de letra, onomatopeia).
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Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucional de regras de jogo, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.
Compreensão em (EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do
leitura
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa
e a finalidade do texto.
*(EF05LP11JE) Registrar, com autonomia, os gêneros textuais do campo da vida cotidiana, de acordo com
Produção de
as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
textos (escrita
(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros
compartilhada e Escrita colaborativa gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
autônoma)
comunicativa e a finalidade do texto.
Oralidade

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de texto
oral

(EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas de brinquedos e livros de
literatura infantil e, a partir dele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo.

Análise
Forma
de (EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos ou livros de literatura
linguística/
composição do texto infantil, a formatação própria desses textos (apresentação e avaliação do produto).
semiótica
(Ortografização)
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma
dimensão lúdica, de encantamento; valorizá-los em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da
Formação do leitor humanidade.
literário
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores.
(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde,
Leitura colaborativa
de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas, acumulativos,
e autônoma
de assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato do
texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
Leitura/escuta
Apreciação
(compartilhada e
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes
estética/Estilo
autônoma)
modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido.
Formação do leitor
literário/
Leitura
multissemiótica

Textos dramáticos

2, 3, 5, 6,9,10

8,9

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de
enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
*(EF35LP25JE) Criar narrativas, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de
fala de personagens.
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(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização, por
meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.
Oralidade

Contagem de
histórias

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores.
(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização,por meio
de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências
de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto e marcadores de tempo espaço e de
Escrita autônoma e fala de personagens.
Produção de
compartilhada
textos (escrita
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários e
compartilhada e
personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens,
autônoma)
narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos
de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.
Escrita autônoma
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
Declamação
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
Formas
composição
narrativas

de (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto
de de vista, com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

Discurso direto e
indireto
Forma
de
composição
de
textos poéticos

Análise
linguística/
Performances orais
semiótica
de
(Ortografização) Forma
composição
de
textos
poéticos
visuais
Forma
de
composição
de
textos dramáticos
Pesquisa

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de
enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos
e sonoros e de metáforas.
(EF05LP25) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo
com as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.
(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, os recursos
multissemióticos presentes nesses textos digitais.

(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena.
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos
sociais e naturais em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
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CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em
leitura
Imagens analíticas
em textos
Escuta de textos
orais

Oralidade

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações
e palestras.

Planejamento de
texto oral/
Exposição oral

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula, com apoio de recursos
multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo
de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.

Forma de
composição dos
textos

1, 2, 3, 7

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.

Compreensão de
textos orais

Produção de
textos (escrita Produção de textos
compartilhada e
autônoma)
Forma
de
composição dos
textos/
Coesão
e
Análise
articuladores
linguística/
semiótica
Forma
de
(Ortografização) composição dos
textos/ Adequação
do texto às normas
de escrita
Produção de
textos (escrita
compartilhada e Escrita colaborativa
autônoma)
Análise
linguística/
semiótica
(Ortografização)

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações
gramaticais (significado de
abreviaturas) e as informações semânticas.

2, 3, 9, 10
(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa em
fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF05LP27) Utilizar ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível
adequado de informatividade.

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de
concordância nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-pontos,
vírgulas em enumerações) e regras ortográficas.
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas
na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público
infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em vlogs
argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções dos
Leitura/escuta
(compartilhada e Compreensão em gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
autônoma)
leitura
(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre
qual é mais confiável e por quê.
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Produção de
(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma, a
textos (escrita
partir de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções do
compartilhada e Escrita colaborativa
gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
autônoma)
(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos de mídia para
público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre eles,
Planejamento
e
Oralidade
de acordo com
produção de texto as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/ finalidade do texto.
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos ou livros de literatura
Compreensão em infantil, a formatação própria desses textos (apresentação e avaliação do produto).
Leitura/escuta
leitura
(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em
(compartilhada e
Vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com
autônoma)
as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre
qual é mais confiável e por quê.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Produção de
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações vivenciadas
textos (escrita
na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação,
compartilhada e Escrita colaborativa
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
autônoma)
(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma, a
partir de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
Planejamento
e (EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos de mídia para
produção de texto público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre os
Oralidade
mesmos, de acordo
com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do
texto.
Produção de texto
EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em conhecimentos
sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes
(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre produtos de mídia para
público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre os
de mesmos.
dos (EF05LP21) Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e corporal e as escolhas de variedade e
registro linguísticos de vloggers de vlogs opinativos ou argumentativos.
Decodificação/
(EF35LP01) Ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência,
Fluência de leitura textos curtos com nível de textualidade adequado.

Análise
Formas
linguística/
composição
semiótica
(Ortografização) textos
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Formação de leitor
Compreensão

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em
meios digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião
após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos
sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as
condições deprodução e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das
hipóteses realizadas.

1, 2,3,8

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

TODOS OS Leitura/escuta
(compartilhada
CAMPOS DE e autônoma)
ATUAÇÃO

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em
textos multissemióticos.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
Estratégia de leitura (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto
da frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

Reconstrução das (EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa
condições de
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital,
produção e
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
recepção de textos
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia,
regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
Construção
do (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no
sistema alfabético/ caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.
Convenções
da (EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente, nas quais as relações fonema- grafema são
escrita
irregulares e com h inicial que não representa fonema.
Produção de Construção
do
textos (escrita sistema alfabético/
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por
compartilhada e Estabelecimento de
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de
autônoma)
relações anafóricas
coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição,
na referenciação e
conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade.
construção
da
coesão
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1,2,3,5,7,10

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
308 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
Produção de textos

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma, a
partir de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em conhecimentos
sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes
Utilização
de (EF15LP08) Utilizar sohware, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos
tecnologia digital
produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral utilizados em diferentes situações e contextos
Forma
de comunicativos e suas características linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea,
composição
de conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e
TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.).
gêneros orais
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando
características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como
Variação linguística características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando
preconceitos linguísticos.
Oralidade pública/
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando- -se em ser
intercâmbio
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
conversacional em
adequado.
sala de aula
Escuta atenta

Oralidade

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de
Características da
fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com
conversação
a situação e a posição do interlocutor.
espontânea
Aspectos
não
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como
linguísticos
direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão
(paralinguísticos) no
corporal, tom de voz.
ato da fala
Relato oral/registro
formal e informal

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

10

1,3,8

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
309 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia,
regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto-final, ponto de exclamação, ponto de
Construção
do interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
sistema alfabético e
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no
da ortografia
caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.
Conhecimento do
alfabeto
do
(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com diferentes
português
do
Análise
significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos
Brasil/Ordem
linguística/sem
utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual.
alfabética/Polissemi
iótica
(Ortografização a
)
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.
Morfologia/
Morfossintaxe

Cultura cantada e
dançada do nosso
povo.

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)
Oralidade
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto:
adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.
(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de prefixo e
de sufixo.
(EF45LP03JE) Possibilitar ao aluno a compreensão do seu entorno, identificando passado e presente nos
vários espaços de convivência, percebendo-se como parte de um todo, de um processo histórico
construído ao longo do tempo, através de entrevistas, visitas in loco, construindo vídeos relacionando
passado e presente.

(EF45LP04JE) Reconhecer de forma reflexiva e crítica acerca da formação do nosso povo, da nossa
realidade social e tendo como referência o processo de construção da identidade de cada sujeito e de seus
grupos.
(EF45LP05JE) Desenvolver linguagens e comportamentos para a educação no tempo de cada um,
Vivência da infância
inclusive da infância.
A participação,
interação,
cooperação e
compromisso das
(EF45LP05JE) Favorecer o fortalecimento de vínculos escolar com a família e aluno, por meio de eventos
famílias com a
como Oficinas Temáticas, Feiras, Jogos, Exposições em que a família possa participar e interagir de forma
escola:
ativa.
- Conceitos de
violência, indisciplina, (EF45LP05JE) Utilizar de estratégias que possam contribuir para a permanência da família na escola,
buscando vivencia que estimulem a interação e a participação da família na vida escolar dos filhos.
disciplina, bulling;
-Causas
consequências
indisciplina
agressividade;
- Prevenção
violência escolar;

e (EF4506JE) Compreender com autonomia diversos tipos de textos voltados para o tema, analisando que
da
a agressividade pode ser um fator importante que dificulta as relações interpessoais.
e
a
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Dentre os princípios metodológicos essenciais para uma eficácia no ensino de Língua Portuguesa, ou seja, para que haja uma qualidade no ensino-aprendizagem, podemos citar: Ludicidade,
autonomia, criatividade, diversidade de vivências, problematização, valorização das experiências dos alunos, interação, contextualização, dimensões dos conteúdos, dentre outros.
- O uso de novas tecnologias dentro do ensino, como forma de aproveitamento das habilidades que a nova geração possui frente aos materiais tecnológicos -tablets,smartphones,notebookutilizando-os como fonte de pesquisa ou até mesmo de interatividade virtual .
- O trabalho será fortalecido com a sala de aula invertida, a participação do aluno através de projetos e sua aptidão em resolver problemas aprimorando todo o processo de ensino e aprendizagem,
promovendo a transformação e evolução do seu pensamento reflexivo, crítico e inovador, permitindo a expressão individual, a solidariedade, a compreensão e o respeito mútuo. Dessa forma,
o professor produzirá um ambiente propício à aprendizagem, não só em questão da qualidade do que estará sendo ensinado em relação aos conteúdos, mas permitindo que os alunos se
socializem e valorizem as particularidades de cada um, alcançando assim seu potencial humanizador e transformador.
- Valorizando o conhecimento prévio do aluno e também a Troca de saberes e papéis.
- Promover situações em que os alunos possam expressar a linguagem afetiva na convivência com os familiares.
- Organizar espaços para favorecer a interação entre os alunos, promovendo a diversidade de vivências.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação como reflexo da prática pedagógica por habilidades e competências, implica a ideia de continuidade, valorizando aquilo que os estudantes são capazes de fazer e garantindo o êxito
dos mesmos no percurso escolar. Assim estaremos contribuindo para formar cidadãos com capacidade para produzir conhecimentos, desenvolver atitudes dignas e, sobretudo construir valores
na formação do caráter.
Diante do ensino de Língua Portuguesa, o processo avaliativo se constitui a partir da autonomia e protagonismo do aluno perante todas as situações apresentadas no processo de ensino e
aprendizagem, redirecionando assim os seus percursos, ressaltando a auto-avaliação e o docente como agente mediador desses processos na aquisição de conhecimentos a partir de:
- Trabalhos em grupo e individual;
- Seminário: síntese ou relatório.
- Demonstração de atitudes e valores:
- Espírito crítico;
- Participação nos trabalhos;
- Responsabilidade
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º ao 9º ANO
Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PROJETOS DE VIDA
Família e Escola: fortalecendo vínculos e agregando valores- A perspectiva deste tema coloca no centro da cena os alunos, pois ao olharmos com cuidado
para esses meninos e meninas, vemos que é impossível entendê-los sem considerar seu contexto familiar de referência. Na nossa sociedade, a
responsabilidade pela educação das crianças e dos adolescentes recai, legal e moralmente, sobre duas grandes agências socializadoras: a família e a escola.
É preciso colocar a interação escola-família em uma perspectiva processual que estabeleça horizontes de curto, médio e longo prazos. No primeiro momento
faz-se o conhecimento mútuo; no segundo são estabelecidas as condições de negociação das responsabilidades específicas sobre a educação das crianças,
e, por fim, no terceiro, são construídos espaços de corresponsabilidade, abertos também à participação de outros atores importantes no processo de educação
dos filhos/alunos.
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

EIXOS e
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Curadoria
de
informação
Estratégias
de
escrita:
Produção de
textualização,
textos
revisão e edição.
Leitura

Conversação
espontânea
Oralidade

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Análise
linguística
semiótica

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e
abertas.
(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e
citações.
(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades
coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em
situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.

Procedimentos de (EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e
apoio à compreensão hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de sínteses e reflexões
pessoais ou outros objetivos em questão.
Tomada de nota
(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico
para o geral etc.), as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de
explicação, definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais
/
adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos.
Textualização
Progressão temática (EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a
conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.
(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema,
teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas,
Relação entre textos
personagens e recursos literários e semióticos.
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Leitura

Estratégias de leitura
Apreciação e réplica

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequadas a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances
infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de
aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de
forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeopoemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação
sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

Reconstrução
da
textualidade Efeitos
de
sentidos
provocados
pelos (EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas e a organização do
usos de recursos texto: enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência.
linguísticos
e
multissemióticos.
(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor,
narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens
Construção
da realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como
Produção de textualidade Relação enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos
entre textos
textos
passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos
direto e indireto.
Leitura

CAMPO DAS
PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

Curadoria
informação

Estratégias de escrita:
textualização,
revisão, e edição

Oralidade

Conversação
espontânea
Procedimentos de
apoio à
compreensão
tomada de nota
Textualização
Progressão
temática

1, 2, 3, 5, 9, 10

3, 5, 9

de (EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e
abertas.

Produção
de texto

Análise
linguística
/semiótica

1, 3, 6, 7, 9

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases
e citações.
(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades
coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos
em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc
(EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e
hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de sínteses e reflexões
pessoais ou outros objetivos em questão.
(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico
para o geral etc.), as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de
explicação, definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais
adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos.
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a
conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.
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(EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos e identificar
Reconstrução
do diferentes graus de parcialidade/ imparcialidade dados pelo recorte feito e pelos efeitos de sentido advindos de
contexto de produção, escolhas feitas pelo autor, de forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos e
tornar-se consciente das escolhas feitas enquanto produtor de textos.
circulação e
recepção de textos.

Leitura
CAMPO
JORNALÍSTIC
O-

MIDIÁTICO

Caracterização do
campo jornalístico e
relação entre
(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na Web e
os gêneros em vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual
circulação, mídias e
práticas da cultura
digital
EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites noticiosos etc.,
destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se
de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas e publicar notícias, notas
Apreciação e réplica jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor.
EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando
Relação entre textos e avaliando a confiabilidade.
Estratégia de leitura
(EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em relação a esse
Distinção de fato e
mesmo fato.
opinião
Estratégia de leitura: (EF67LP05) Identificar e avaliar teses/ opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos
identificação de teses argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou
e
argumentos discordância.
Apreciação e réplica
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e
seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.
Efeitos de sentido
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do
título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes
de informação) e perceber seus efeitos de sentido.
Efeitos de
sentido/
Exploração da
multissemiose

Estratégias
de
produção:
planejamento
de
textos informativos

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devido à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou
sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação
com o escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens,
fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais,
revistas, sites na internet etc.
.(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as
condições de produção, do texto – objetivo, leitores/ espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir
da escolha do fato a ser noticiado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados
e informações sobre o fato – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a
fontes, análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do registro dessas informações e dados, da escolha
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de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma estruturahipertextual (no caso de publicação
em sites ou blogs noticiosos).
Textualização, tendo
em vista suas
condições
de
Produção de produção,
as
textos
características
do
gênero em questão, o
estabelecimento de
coesão, adequação à
norma-padrão e o uso
adequado
de
ferramentas de edição

Estratégias de
produção:
planejamento de
textos
argumentativos e
apreciativos
Textualização de
textos
argumentativos e
apreciativos
Produção e
edição de
textos
publicitários

Oralidade

Leitura

Planejamento
e
produção de
entrevistas orais
Contexto de produção
,
circulação e
recepção de textos e

.(EF67LP10) Produzir notícia impressa, tendo em vista características do gênero – título ou manchete com verbo
no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos,
uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam precisão – e o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia
para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis
e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados e textos e vídeos de apresentação e apreciação
próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.),
dentre outros, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e
mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar – livro, filme,
série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. –, da busca de informação sobre a produção
ou evento escolhido, da síntese de informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos
ou recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a passo do game
para posterior gravação dos vídeos.
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das
culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que
apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.)
ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o
contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização
adequada dos textos e/ou produções.
(EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado,
explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente
estratégias discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor motivar-se
a interagir com o texto produzido e se sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão.
(EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, porque aquele
entrevistado etc.), levantar informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão,
preparar o roteiro de perguntas e realizar entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato
noticiado ou com o tema em pauta, usando roteiro previamente elaborado e formulando outras perguntas a partir
das respostas dadas e, quando for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição escrita do
texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à construção composicional do gênero e garantindo a
relevância das informações mantidas e a continuidade temática.
(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações (tais como
ouvidorias, SAC, canais ligados a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem
como de textos pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de reclamação,
solicitação ou carta de solicitação, como forma de ampliar as possibilidades de produção desses textos em casos
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práticas relacionadas
à participação social
Relação
entre
contexto de produção
e
características
composicionais e
estilísticas
dos
gêneros( carta de
Leitura
solicitação , carta de
reclamação, petição
on-line, carta aberta,
abaixo-assinado,
propostas etc,)
Apreciação de réplica
Estratégias,
procedimentos de
Leitura
leitura em textos
reivindicatórios ou
propositivos
Estratégia
de
produção:
Produção de
planejamento
de
texto
textos reivindicatórios
ou propositivos

que remetam a reivindicações que envolvam a escola, a comunidade ou algum de seus membros como forma de
se engajar na busca de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos.

(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação e de
reclamação (datação, forma de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral,
acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos
cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguísticas relacionadas à
argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas como
essas ou de postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações que envolvam questões
relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros.

(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa,
de forma a poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação.

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos,
reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e
examinar normas e legislações

1, 2, 3, 5, 7, 10

(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando
Construção
da recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo- poemas,
Produção de textualidade Relação explorando as relações entre imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros
textos
entre textos
recursos visuais e sonoros.
(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita.
Fono-ortografia
(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.
(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação.
(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas.
(EF06LP03) Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica.
(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros
Coesão
recursos expressivos adequados ao gênero textual.
(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação de
Sequências textuais
eventos.
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora,
Figuras de linguagem metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras.
Léxico/morfologia

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2, 5

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
316 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Análise
linguística/
semiótica

Morfossintaxe

(EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos indicativo,
subjuntivo e imperativo afirmativo e negativo.
(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção
comunicativa.
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos e
seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações
entre o verbo e o sujeito simples e composto).
(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem a utilização de
conectivos, nomeando-os como períodos compostos por coordenação.
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em torno de um
núcleo verbal e períodos como conjuntos de orações conectadas.
(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples compostos.

2, 5

(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração.

Sintaxe
Elementos
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais concordâncias
notacionais da
escrita/ morfossintaxe nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
(EF06LP12) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), recursos semânticos
de sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes (discurso direto e
Semântica Coesão discurso indireto).
A participação,
interação,
cooperação e
Produção de
compromisso das
textos (escrita
famílias com a
(EF45LP05JE) Favorecer o fortalecimento de vínculos escolar com a família e aluno, por meio de eventos como
compartilhada
escola:
Oficinas Temáticas, Feiras, Jogos, Exposições em que a família possa participar e interagir de forma ativa.
e autônoma)
- Conceitos de violência, (EF45LP05JE) Utilizar de estratégias que possam contribuir para a permanência da família na escola, buscando
indisciplina, disciplina, vivencia que estimulem a interação e a participação da família na vida escolar dos filhos.
Oralidade
bulling;
-Causas
e (EF4506JE) Compreender com autonomia diversos tipos de textos voltados para o tema, analisando que a
Leitura/escuta consequências
da agressividade pode ser um fator importante que dificulta as relações interpessoais.
(compartilhada indisciplina
e
e autônoma) agressividade;
- Prevenção a violência
escolar;

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Promover situações em que os alunos possam expressar a linguagem afetiva na convivência com os familiares.
- Organizar espaços para favorecer a interação da família e alunos.
- Diversidade de vivências.
- Organizar espaços que favoreçam as reflexões do estudo entre o eu e o outro.
- Despertar a consciência da importância dos valores.
- Desenvolver funções dialógicas nas abordagens ecológicas.
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- Problematização;
- O uso de novas tecnologias dentro do ensino, como forma de aproveitamento das habilidades que a nova geração possui frente aos materiais tecnológicos -tablets,smartphones,notebookutilizando-os como fonte de pesquisa ou até mesmo de interatividade virtual .
- Contextualização;
- Compreensão e transferências de habilidades;
- Construção de uma visão comum e partilhada por todos.
- O debate, onde o aluno poderá contribuir com o seu conhecimento prévio a respeito do assunto abordado, dando a oportunidade de os mesmos desenvolverem o raciocínio crítico-reflexivo.
- Promover situações em que os alunos possam expressar a linguagem afetiva na convivência com os familiares.
- Organizar espaços para favorecer a interação da família e alunos.
- Diversidade de vivências.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que concerne ao ensino de Língua Portuguesa, a avaliação formacional orienta a prática educativa do professor/facilitador em vista do fornecimento de aportes
educacionais para que o estudante protagonize a sua história, sendo crítico, reflexivo e autônomo na resolução das demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício
da cidadania e do mundo do trabalho, de forma a intervir de maneira interativa e positiva na sociedade.
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PROJETOS DE VIDA
Relações Humanas na juventude- O projeto escolar precisa fazer refletir sobre o sentido e significado da vida, ampliar a compreensão sobre o valor das
relações humanas e estimular a visão otimista sobre o futuro pessoal e social do sujeito. O(a) educando(a) começa a tecê-lo à medida que vai construindo a
sua identidade, compartilhando os seus desejos, as suas expectativas, os seus sonhos e reconhecendo as suas potencialidades. Apoiado(a) pela escola e
seus professores, vai estruturando seus planos, objetivos e ações futuras, o que deve ser embasado nos anos finais do Ensino Fundamental, ampliado,
atualizado e perseguido no Ensino Médio e para além da educação básica. O projeto de vida não deve ser confundido com componente curricular, porém
precisa ser entendido como elemento constituinte do currículo, que vai dialogar e ganhar forma através do trabalho com os saberes eleitos de cada componente
curricular, atrelado a outros saberes que o(a) estudante já traz, visto que ele(a) não é vazio(a), carrega uma bagagem, cheia de experiências e uma história.
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

EIXOS e
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

Leitura

OBJETOS DO
CONHECIMENT
O

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF89LP33*) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura

Curadoria de adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – romances, contos
informação
contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas,
crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), 1, 2, 3, 5, 10
poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores1.
(EF67LP20)Realizarpesquisa,apartirde recortesequestõesdefinidospreviamente, usando fontes indicadas eabertas.

Estratégias de (EF69LP44*)Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em

Produção de escrita:
textos
textualização,

textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades,
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.2
revisão
e (EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação
edição
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e
citações.
(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas,
na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações
Conversação
de aulas, apresentação oral, seminário etc.
espontânea

1

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-

base. Acesso em: 16 de agosto de 2020.
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CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Oralidade

Análise
linguística
semiótica

Leitura

Produção de
textos

Leitura

(EF69LP46*) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias /manifestações
Procedimentos artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva e justificando as suas apreciações[...]
de apoio à
compreensão
(EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e
Tomada de nota hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de sínteses e reflexões
pessoais ou outros objetivos em questão.
(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico para
o geral etc.), as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação,
definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais
adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos.
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a
conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.
(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema, teatro,
Relação entre música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas,
textos
personagens e recursos literários e semióticos.
(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura
Estratégias de adequadas a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances
leitura
infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras,
Apreciação e narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e
réplica
fixa (como sonetos e cordéis), vídeopoemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto
lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
Reconstrução
da textualidade (EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas e a organização do
Efeitos
de texto: enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência.
sentidos
provocados
pelos usos de
recursos
linguísticos e
multissemióticos
.
(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor,
Construção da narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens
textualidade
realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como
Relação entre enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos
textos
passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos
direto e indireto.
Curadoria de (EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de
produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder
informação

/ Textualização
Progressão
temática
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CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e
informações em questão.3

Produção
de texto

(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes indicadas e
abertas.
(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados
Estratégias de de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico, dentre outros,
escrita:
considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções
textualização,
composicionais e estilos.
revisão, e edição
(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação
1, 2, 3, 5, 10
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e
citações.

Oralidade

Análise
linguística
/semiótica

CAMPO
JORNALÍSTICO-

MIDIÁTICO

33

(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou atividades
coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em
situações de aulas, apresentação oral, seminário etc
Procedimentos (EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), identificando e
hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de sínteses e reflexões
de apoio à
compreensão pessoais ou outros objetivos em questão.
tomada de
nota
(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico para
Textualização o geral etc.), as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e enumeração, de explicação,
definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar mais
Progressão
adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos.
temática
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a
conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.
(EF07LP01JE) Distinguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo investigativo etc. –, de forma
Reconstrução
do contexto de a identificar os recursos utilizados para impactar/chocar o leitor que podem comprometer uma análise crítica da
notícia e do fato noticiado.
produção,
(EF07LP02) Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias, analisando
circulação e
recepção
de as especificidades das mídias, os processos de (re)elaboração dos textos e a convergência das mídias em notícias
ou reportagens multissemióticas.
textos.
Conversação
espontânea

3, 7, 10

Caracterização (EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na Web e
do
campo vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual
jornalístico e
relação entre
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Leitura

os gêneros em
circulação,
mídias e práticas
da cultura digital
EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites noticiosos etc.,
destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se
Apreciação e de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas e publicar notícias, notas
réplica
jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor.
(EF07LP01JE) Identificar através dos diversos meios de comunicação local,como, rádio,sites entre outros a
Relação entre participação da comunidade em vários assuntos.
textos
EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando
e avaliando a confiabilidade.
Estratégia de (EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo
leitura Distinção fato.
de fato e opinião
Estratégia de (EF67LP05) Identificar e avaliar teses/ opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância.
leitura:
identificação de
teses
e
argumentos
Apreciação e
réplica
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção
e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.
Efeitos
de (EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração do
sentido
título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes
de informação) e perceber seus efeitos de sentido.
Efeitos de
sentido/
Exploração
da
multissemio
se

(EF67LP08) Identificar os efeitos desentido devido à escolha de imagens estáticas, sequenciação ousobreposição
de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito
(relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, fotodenúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc.

( EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as
condições de produção, do texto – objetivo, leitores/ espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da
Estratégias de escolha do fato a ser noticiado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e
produção:
informações sobre o fato – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes,
planejamento de análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos
textos
ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma estruturahipertextual (no caso de publicação em sites
informativos
ou blogs noticiosos).
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Textualização,
tendo em vista
suas condições
de produção, as
Produção de características
textos
do gênero em
questão,
o
estabelecimento
de
coesão,
adequação à
norma-padrão e
o uso adequado
de ferramentas
de edição

Oralidade

.(EF67LP10) Produzir notícia impressa, tendo em vista características do gênero – título ou manchete com verbo
no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos,
uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam precisão – e o estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia
para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e
o manejo de recursos de captação e edição de áudio e imagem

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados e textos e vídeos de apresentação e apreciação
próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre
Estratégias de outros, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de
produção:
circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar – livro, filme, série, game,
planejamento de canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. –, da busca de informação sobre a produção ou evento
textos
escolhido, da síntese de informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos
argumentativos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a passo do game para posterior
e apreciativos gravação dos vídeos.
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das
Textualização culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que
de textos
apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.)
argumentativos ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o
e apreciativos contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização
adequada dos textos e/ou produções.
(EF67LP13)Produzir,revisareeditartextos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado, explorando
Produção
recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias
discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando título ou slogan que façam o leitor motivar-se a interagir com
e edição
o texto produzido e se sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão.
de textos
publicitári
os
(EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, porque aquele
entrevistado etc.), levantar informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em questão, preparar
Planejamento e o roteiro de perguntas e realizar entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado
produção de
ou com o tema em pauta, usando roteiro previamente elaborado e formulando outras perguntas a partir das
entrevistas orais respostas dadas e, quando for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição escrita do texto,
adequando-o a seu contexto de publicação, à construção composicional do gênero e garantindo a relevância das
informações mantidas e a continuidade temática.
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Estratégias
e
procedimentos de
leitura em textos
legais e normativos

Leitura
Contexto
de
produção
,
circulação
e
recepção
de
textos e práticas
relacionadas à
participação
social

(EF69LP21*) Posicionar-se em relação a conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas de
participação social, sobretudo àquelas vinculadas a manifestações artísticas4
(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido e as circunstâncias de sua aplicação em artigos
relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o
mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Constituição, dentre
outros.
(EF69LP24*) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a
artigos, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do
mercado publicitário etc. (...) 5
(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações (tais como ouvidorias,
SAC, canais ligados a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de reclamação), bem como de
textos pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou carta de reclamação, solicitação ou
carta de solicitação, como forma de ampliar as possibilidades de produção desses textos em casos que remetam a
reivindicações que envolvam a escola, a comunidade ou algum de seus membros como forma de se engajar na
busca de solução de problemas pessoais, dos outros e coletivos.
(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação e de
reclamação (datação, forma de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral,
acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata,
dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguísticas relacionadas à argumentação,
explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas como essas ou de
postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações que envolvam questões relativas à
escola, à comunidade ou a algum dos seus membros.

Relação entre
contexto
de
produção
e
características
composicionais
e estilísticas dos
gêneros( carta
de solicitação ,
carta
de
reclamação,
petição on-line,
carta aberta,
abaixoassinado,
propostas etc,)
Apreciação de
réplica
(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de
Estratégias,
procedimentos forma a poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação.
de leitura em
textos
4
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reivindicatórios
ou propositivos
Produção de Estratégia de
texto
produção:
planejamento de
textos
reivindicatórios
ou propositivos

(EF07LP02JE) Identificar, na escrita e reescrita de textos individuais e/ou coletivos o sentido de determinadas
expressões locais.

(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando
Produção de Construção da recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo- poemas,
textos
textualidade
explorando as relações entre imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros
Relação entre recursos visuais e sonoros.
textos
Fono-ortografia (EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita.
Elementos
notacionais da
escrita

1, 2, 3, 5, 7, 10

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos,
reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de seus membros e
examinar normas e legislações

2, 5

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação.
(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Léxico/morfologi
(EF06LP03) Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica.
a
Coesão

Análise
linguística/
semiótica

Sequências
textuais
Figuras de
linguagem

Morfossintaxe

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros
recursos expressivos adequados ao gênero textual.
(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais(usodepronomesanafóricos– pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para
a continuidade do texto.
(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação de
eventos.
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia,
personificação, hipérbole, dentre outras.
(EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos indicativo, subjuntivo
e imperativo afirmativo e negativo.
(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a intenção
comunicativa.
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os substantivos e seus
determinantes) e as regras de concordância verbal (relações
entre o verbo e o sujeito simples e composto).
(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem a utilização de
conectivos, nomeando-os como períodos compostos por coordenação.
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Sintaxe
Elementos
notacionais da
escrita/
morfossintaxe
Semântica
Coesão
Modalização

(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em torno de um núcleo
verbal e períodos como conjuntos de orações conectadas.
(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples compostos.
(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração.
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais concordâncias
nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.

(EF06LP12) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), recursos semânticos de
sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes (discurso direto e discurso
indireto).
(EF07LP14) Identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e argumentatividade.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O trabalho será fortalecido com a sala de aula invertida, a participação do aluno através de projetos e sua aptidão em resolver problemas aprimorando todo o processo
de ensino e aprendizagem. Valorizando o conhecimento prévio do aluno e também a Troca de saberes e papéis.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL










Diante do ensino de Língua Portuguesa, o processo avaliativo se constitui a partir da autonomia e protagonismo do aluno perante todas as situações apresentadas no processo de ensino
e aprendizagem, redirecionando assim os seus percursos, ressaltando a auto-avaliação e o docente como agente mediador desses processos na aquisição de conhecimentos a partir de:
Trabalhos em grupo e individual;
Seminário: síntese ou relatório.
Execução de atividades diversas e atendimento à proposta apresentada.
Demonstração de atitudes e valores:
Espírito crítico;
Participação nos trabalhos;
Responsabilidade.
Redirecionar os percursos dos alunos, ressaltando a auto-avaliação e o docente como agente mediador desse processo.
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Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PROJETOS DE VIDA
O Valor do Respeito Mútuo na Formação Cidadã- A escola se coloca como espaço de formação de um cidadão crítico e consciente, desenvolvendo e
propiciando ações que promovam o respeito, a igualdade, a justiça, a inclusão, o respeito à diversidade, desenvolvendo através do trabalho pedagógico
teorias, métodos e objetivos de acordo com a visão de mundo, sociedade e sujeito, proporcionando um conteúdo com base humanística, fundamentos
científicos e base tecnológica, incorporando valores e atitudes, como o respeito, a solidariedade, ética, diálogo, criticidade, afetividade, tolerância. Neste
sentido, através do estudo dos Direitos Humanos (ética, cidadania e justiça), busca-se o respeito às diferenças de raça, classe e gênero. Por isso, de acordo
com os valores democráticos, a educação deve promover uma construção de personalidades críticas que almejam o exercício da cidadania, baseados em
princípios democráticos de justiça, igualdade, bem como a participação ativa de todos na sociedade, tanto na vida pública ou política, proporcionando o
respeito humano as diversidades de raça, classe e gênero.
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

EIXOS e PRÁTICAS
DE LINGUAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
(referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses textos literários e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas,
personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer
honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros.
(EF89LP33*) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de
leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –
Estratégias de leitura romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias
Apreciação e réplica
romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense,
1, 2, 9
poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando
avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores6.
Reconstrução
da (EF08LP03JE) Analisar nos textos lidos e ou produzidos, os efeitos de sentido de modificadores
textualidade
e (adjuntos adnominais- artigos, adjetivos, expressões adjetivas, adjuntos adverbiais, advérbios e
compreensão dos efeitos expressões adverbiais) usando-os para enriquecer seus próprios textos.
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos
e
multissemióticos
Curadoria de informação (EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e
1, 2, 3, 5
Efeitos de sentido e
mecanismos da
textualidade

Leitura
CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

confiáveis.
6
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CAMPO DAS
PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

Produção
textos

de

Construção da
textualidade

Relação entre textos

(EF08LP04JE ) Analisar produções literárias, gêneros narrativos e poéticos no que dizem respeito aos
seus elementos (espaço, tempo, personagens) e aos diferentes modos de contar uma história,
possibilitando efeitos produtivos e respeitosos, assumindo maior protagonismo em práticas de
linguagem realizados dentro da escola e na comunidade.
(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de
aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os
conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos
pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa.
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas
concretos, ciber poemas, haicais, liras, micro roteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas),
explorando o uso de recursos sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos de palavras)
e visuais (como relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma a
propiciar diferentes efeitos de sentido.
(EF08LP06JE) )Identificar, nos textos lidos e/ou produzidos, os termos constituintes da oração, os
componentes diretos e indiretos de verbos transitivos e os verbos nas vozes ativa e passiva.

Leitura

Produção de textos

Oralidade

Curadoria de
informação

(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e
confiáveis.

(EF69LP44*)Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de
mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares
Estratégias de escrita: sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico
textualização, revisão de sua produção.7
e edição
(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de
enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de
diferentes tipos etc.

Conversação
espontânea

1, 2, 9

6,7
8,9

(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das
vozes envolvidas (do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na
obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.
(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos oportunos,
em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.

(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação
Procedimentos de apoio científica, documentários e afins, identificando, em função dos objetivos, informações principais para
à compreensão Tomada apoio ao estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final que destaque e reorganize os
pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões
de nota
pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc.
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Análise linguística /
semiótica

Textualização

Modalização

CAMPO
JORNALÍSTICO-

MIDIÁTICO
Leitura

Reconstrução
do
contexto de produção,
circulação e
recepção de textos
Caracterização
do
campo jornalístico e
relação entre
os
gêneros
em
circulação, mídias e
práticas da cultura digital

(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas
(―que, cujo, onde‖, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes
etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais,
de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de
divulgação do conhecimento.
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que
circulam na Web e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de links.
(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre
o valor de verdade e as condições de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos – quando
se concorda com (―realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem
dúvida‖ etc.) ou discorda de (―de jeito nenhum, de forma alguma‖) uma ideia; e os quase-asseverativos,
que indicam que se considera o conteúdo como quase certo (―talvez, assim, possivelmente,
provavelmente, eventualmente‖).
(EF08LP01) Identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites
noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas
sobre o que noticiar e o que não noticiar e o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação.
( EF08LP08JE) Identificar em diferentes textos , pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (
meme, gif, comentários, charge digital, etc.)que estão envolvidos com informação e opinião sobre
valores humanos, como respeito, responsabilidade, solidariedade, ética, etc.

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários,
Estratégia de leitura: posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se
apreender os sentidos
de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses
globais do texto
textos.
Apreciação e réplica
(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/ opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e
contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião,
resenha crítica etc.), posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada.
Efeitos de sentido
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de
apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes
Exploração da
de informação) e seus efeitos de sentido.
multissemiose.
(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos de
sentido devido ao tratamento e à composição dos elementos nas imagens em movimento, à
performance, à montagem feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens –
complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das
músicas e efeitos sonoros.
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(EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação
veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços de checadores de fatos.
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um
Textualização de textos ponto de vista, utilizando argumentos e contra- argumentos e articuladores de coesão que marquem
argumentativos
e relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase.
apreciativos
Relação entre textos

Produção de textos

( EF08LP03*) Produzir artigos de opinião, tendo como contexto de produção o respeito na formação
do cidadão, utilizando argumentos e contra argumentos e articuladores de coesão que marquem
relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase.
(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em
vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de
circulação etc. –, a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado (de relevância
para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato ou tema
Estratégia de produção: – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes diversas,
planejamento de textos análise de documentos, cobertura de eventos etc. -, do registro dessas informações e dados, da
informativos.
escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc., da produção de infográficos, quando for o
caso, e da organização hipertextual (no caso a publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de
jornais impressos, por meio de boxes variados).

CAMPO
JORNALÍSTICO
-

MIDIÁTICO

(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização composicional
(expositiva, interpretativa e/ ou opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos
compatíveis com as escolhas feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em vista as condições de
produção, as características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua organização hipertextual
e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem e adequação à normapadrão.
de ( EF08LP09JE) Planejar e produzir reportagem impressa , fazendo palestras e seminários, distribuir
panfletos sobre a questão discutida, utilizando a defesa de um ponto de vista.

Estratégia
produção:
planejamento
de
textos argumentativos
e apreciativos
Estratégias
de
produção:
planejamento,
textualização, revisão
e edição de textos
publicitários.
Oralidade

Estratégias de produção:
planejamento
e
participação em debates
regrados

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e
complementar de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de
jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha da questão/problema/
causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição do público- alvo, das peças
que serão produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento que serão utilizadas.
(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de
interesse coletivo, com regras acordadas e planejar, em grupo, participação em debate, a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido
(o que pode envolver entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, o registro das
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informações e dados obtidos etc.), tendo em vista as condições de produção do debate – perfil dos
ouvintes e demais participantes, objetivos do debate, motivações para sua realização, argumentos e
estratégias de convencimento mais eficazes etc.- e participar de debates regrados na condição de
membro de uma equipe de debatedor/apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a
perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do debate e poder
participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e
diálogo para com as ideias divergentes.
Estratégias de produção:
planejamento, realização
e edição de entrevistas
orais.

Oralidade
Argumentação:
movimentos
argumentativos, tipos de
argumento e força
argumentativa.
Estilo

Modalização

Leitura

CAMPO DE
ATUAÇÃO

(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas etc., como
forma de obter
dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão discutidos ou temático em
estudo, levando em conta
o gênero e seu contexto de produção, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado
e sobre a temática e da elaboração de um roteiro de perguntas, garantindo a relevância das
informações
mantidas e a continuidade temática; realizar entrevista e fazer edição em áudio ou vídeo, incluindo uma
contextualização inicial e uma fala de encerramento para publicação da entrevista isoladamente ou
como parte integrante de reportagem multimidiática, adequando-a a seu contexto de publicação e
garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática.
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de
sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos
utilizados.

(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de
diálogo com a tese do outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na
perspectiva aqui assumida etc.
(EF69LP10JE) Analisar textos orais , áudios e vídeos, considerando sua adequação ao contexto onde
o mesmo ( aluno) está inserido, suas vivências e experiência, na escola , comunidade, e ou projeto
desenvolvido.

EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das
modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções
adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas
e explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as
posições implícitas ou assumidas.
(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou
Reconstrução
do local que envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração
contexto de produção, dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA - e a regulamentação da organização escolar
circulação e recepção de – por exemplo, regimento escolar -, a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando
textos legais e
possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos históricos e
normativos.
sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios
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NA VIDA
PÚBLICA
Contexto de produção,
circulação e recepção de
textos
e
práticas
relacionadas à defesa de
direitos e à participação
social

Relação entre contexto
de
produção
e
características
composicionais
e
estilísticas dos gêneros

democráticos e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade(o outrotemdireito a umavidadigna
tantoquanto eu tenho).
(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola (conselho de
escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no
munícipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como canais e plataformas de
participação (como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do
trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como de propostas e
proposições que circulam nesses canais, de forma a participar do debate de ideias e propostas na
esfera social e a engajar-se com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a
vida da escola e da comunidade.
(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas abertas,
abaixo-assinados e petições on-line (identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita,
acompanhada ou não de uma breve apresentação da problemática e/ou de justificativas que visam
sustentar a reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação de propostas políticas ou
de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou lidas nos canais digitais de
participação, identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou subscrição
consciente de abaixo-assinados e textos dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
fundamentada frente às propostas.

Apreciação e réplica
Estratégias
e
procedimentos de leitura
em textos reivindicatórios
ou propositivos

Produção de
texto

Oralidade

Análise
linguística
/semiótica

Estratégia de produção:
planejamento de textos
reivindicatórios
ou
propositivos

(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se pretende
fazer/implementar, por que (motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios e consequências
esperados), como (ações e passos), quando etc. e a forma de avaliar a eficácia da proposta/ solução,
contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a poder compreender e posicionar-se criticamente sobre
os dados e informações usados em fundamentação de propostas e analisar a coerência entre os
elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas.
(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a
resolver ou propostas que possam contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar
demanda/ necessidade, documentando-a de diferentes maneiras por meio de diferentes
procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar informações e dados relevantes de
fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas
fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar a
proposição de propostas, projetos culturais e ações de intervenção.
(EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma discussão
ou apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do
que está sendo proposto e, quando for o caso, formular e negociar propostas de diferentes naturezas
relativas a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.

Escuta Apreender o
sentido geral dos textos
Apreciação e réplica
Produção/ Proposta
Movimentos
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos e força argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos
dos argumentos
utilizados.
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(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e
Curadoria de informação confiáveis.
Produção de textos

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes
Estratégias de escrita: de enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos
de diferentes tipos etc.
textualização,
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das
revisão e edição
vozes envolvidas (do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.

Conversação
espontânea

(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos oportunos,
em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.
EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação

Oralidade

Procedimentos
de científica, documentários e afins, identificando, em função dos objetivos, informações principais para
apoio à compreensão apoio ao estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final que destaque e reorganize os
pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões
Tomada de nota
Textualização
Progressão temática

Textualização
Análise linguística/
semiótica

Modalização

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguística/
semiótica

Fono-ortografia
Léxico/morfologia

pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc.
(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas
(―que, cujo, onde‖, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes
etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais,
de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de
divulgação do conhecimento.
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que
circulam na Web e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de links.
(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre
o valor de verdade e as condições de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos – quando
se concorda com (―realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem
dúvida‖ etc.) ou discorda de (―de jeito nenhum, de forma alguma‖) uma ideia; e os quase asseverativos,
que indicam que se considera o conteúdo como quase certo (―talvez, assim, possivelmente,
provavelmente, eventualmente‖).
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências
e concordância nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
(EF08LP05) Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e justaposição),
apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas.
(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração
(sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores).
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de
verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente.
(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva,
interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).
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Morfossintaxe

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou
indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento
verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos.

1, 2, 5

(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores
do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus
próprios textos.
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em períodos,
diferenciando coordenação de subordinação.

Semântica

Coesão
Modalização

Figuras de linguagem

(EF08LP12) Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente,
incorporando-as às suas próprias produções.
(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial:
conjunções e articuladores textuais.
(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial (articuladores) e referencial
(léxica e pronominal), construções passivas e impessoais, discurso direto e indireto e outros recursos
expressivos adequados ao gênero textual.
(EF08LP15) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome
relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais.
(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e
argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e
perífrases verbais, advérbios etc.).
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo,
antítese, aliteração, assonância, dentre outras.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Transformação e evolução do seu pensamento reflexivo, crítico e inovador, permitindo a expressão individual, a solidariedade, a compreensão e o respeito mútuo. Dessa
forma, o professor produzirá um ambiente propício à aprendizagem, não só em questão da qualidade do que estará sendo ensinado em relação aos conteúdos, mas permitindo
que os alunos se socializem e valorizem as particularidades de cada um, alcançando assim seu potencial humanizador e transformador.
- Promover situações em que os alunos possam expressar a linguagem afetiva na convivência com os familiares.
- Diversidade de vivências: As atividades serão desenvolvidas de forma coletiva com a interação professor, aluno, família, comunidade e toda equipe da escola. Trabalhando
de forma lúdica, autonomia e criatividade, e diversidade de vivências, etc.
- Valorização das experiências dos alunos levando em consideração as experiências dos alunos, a criatividade e autonomia.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
As concepções de avaliação que norteiam as práticas de ensino da Língua Portuguesa não se restringem apenas na leitura e escrita, a avaliação tem que levantar dados (através do diagnóstico),
ser processual (ajudando os alunos na leitura, interpretação e produção de textos), além de considerar todos os elementos do desenvolvimento do aluno (social, aprendizagem de conteúdos,
emocional, comportamental, expressividade e participação).
A avaliação deve ser contínua, cumulativa e sistemática, verificando o que os alunos conhecem para que o professor possa sanar suas dificuldades e desafiá-los para avançarem e progredirem
na construção dos conhecimentos que serão apresentados e discutidos na escola. Visa formar e informar os alunos a respeito de seu desenvolvimento como estudantes capazes de passarem
em qualquer exame e cidadãos cientes de seu lugar no mundo, utilizando algumas ferramentas como: simulados, seminários, trabalhos em grupos, sendo o aluno co- autor da construção do
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próprio conhecimento. Essa avaliação aparece como uma estratégia que foge à maneira tradicional de medir os desempenhos dia alunos, fazendo acompanhamento mais aprofundado e
individual do aluno. Ela será aplicada de modo diário, ocasional e periódico: revisão de cadernos e deveres de casa, aplicação de provas, desenvolvimento de projetos, etc
A partir dos resultados obtidos é possível orientar e regular a construção do Conhecimento, sendo possível desencadear, observar, analisar e intervir ( ou remediar ) no momento oportuno. A
avaliação objetiva e flexibiliza o enriquecimento acadêmico e profissional dos alunos.
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Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

PROJETOS DE VIDA
Processo de construção e reconstrução da identidade- Um projeto, aliado à VIDA pressupõe a construção da identidade do sujeito, o reconhecimento de
suas potencialidades e/ou fragilidades, ou seja, traz no seu bojo, a oportunidade da descoberta de si mesmo, da sua importância e de seu papel na sociedade
da qual faz parte, dos seus desejos e ideais para que, assim, seja possível a busca pela concretização daquilo que é sonhado, desejado, possibilitando,
portanto, o efetivo exercício da cidadania, da autonomia e do protagonismo. As práticas pedagógicas voltadas para o projeto supracitado proporcionará ações
diretamente ligadas à identidade do(a) educando(a), às suas interações e à sua trajetória de vida. Isso pressupõe que o passado e o presente preparam o
futuro. Não um futuro preconcebido ao acaso, mas um futuro almejado, planejado.
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

EIXOS e
PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Efeitos de sentido e
mecanismos da
textualidade

Leitura

Estratégias de leitura
Apreciação e réplica

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

HABILIDADES

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade
(referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses textos literários e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas,
personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto,
vídeos-minuto, vidding, dentre outros.
(EF89LP33*) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – romances,
contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas,
novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e
fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e
estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores8.

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 9

1, 2, 9

(EF08LP03JE) Analisar nos textos lidos e ou produzidos, os efeitos de sentido de modificadores (adjuntos
adnominais- artigos, adjetivos, expressões adjetivas, adjuntos adverbiais, advérbios e expressões
adverbiais) usando-os para enriquecer seus próprios textos.
Reconstrução
da
textualidade
e (EF89LP34) Analisar a organização de texto dramático apresentado em teatro, televisão, cinema,
compreensão dos efeitos identificando e percebendo os sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua
de sentidos provocados realização como peça teatral, novela, filme etc.

8

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-

base. Acesso em: 16 de agosto de 2020.
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pelos usos de recursos
(EF69LP46*) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias
linguísticos
e /manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem 9estética e afetiva e justificando
multissemióticos
as suas apreciações[...]

(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis.

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Construção da
textualidade
Produção de
textos

Relação entre textos

Leitura

Curadoria de
informação

(EF09LP02JE) Fruir e valorizar os textos literários dos artistas da terra, refletindo sobre as temáticas
escolhidas e os seus efeitos de sentido para a vida.
(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de
aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos
sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e, no
caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa.
(EF09LP11JE) Identificar autores e obras literárias próprios da nossa comunidade/município, reconhecendo
a sua importância para a produção histórico-cultural glocal.

1, 2, 3, 5

3,2

(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas concretos,
ciber poemas, haicais, liras, micro roteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de
recursos sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações
entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma a propiciar diferentes efeitos de
sentido.
(EF69LP32*) Selecionar informações e dados relevantes de diferentes fontes, levando em conta seus
contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições,
de forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamente
sobre os conteúdos e informações em questão.

(EF69LP36*) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e
Produção de
textos

resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico,

Estratégias de escrita: dentre outros, considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas
textualização, revisão construções composicionais e 10estilos.
e edição
(EF69LP44*)Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo,
em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as
identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua
produção.11

9

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-

base. Acesso em: 16 de agosto de 2020.
10

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-

base. Acesso em: 16 de agosto de 2020.
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(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de enciclopédias
colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc.
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das vozes
envolvidas (do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra
resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.
(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando
Conversação espontânea em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas[...]

Oralidade

7,9

Procedimentos de apoio EF09LP03JE) Ler e analisar textos de divulgação científica, reportagens e outros que abordem questões
à compreensão Tomada referentes à importância da vivência de valores para a construção da identidade e formação integral da
pessoa, bem como reconhecer a validade dos conhecimentos produzidos historicamente e continuamente.
de nota

Análise
linguística
semiótica

Textualização
/

Modalização

(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação
científica, documentários e afins, identificando, em função dos objetivos, informações principais para apoio
ao estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final que destaque e reorganize os pontos ou
conceitos centrais e suas relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões pessoais, que
podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc.
(EF09LP12JE) Pesquisar, planejar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos acerca dos aspectos
históricos, culturais e sociais do município de Jeremoabo, divulgando-os para que seus munícipes tenham
possibilidade de se apropriar do conhecimento acerca do lugar onde vivem e do seu povo.
(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas (―que,
cujo, onde‖, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes etc.),
catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos
etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de divulgação do
conhecimento.
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam
na Web e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de links.
(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor
de verdade e as condições de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos – quando se concorda
com (―realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida‖ etc.) ou
discorda de (―de jeito nenhum, de forma alguma‖) uma ideia; e os quase-asseverativos, que indicam que se
considera o conteúdo como quase certo (―talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente‖).
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Reconstrução
do
contexto de produção,
circulação e
recepção de textos
Caracterização do campo
jornalístico e relação
entre
os
gêneros
em
circulação, mídias e
práticas da cultura digital

CAMPO
JORNALÍSTICO-

MIDIÁTICO
Leitura

Relação entre textos
Estratégia de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação e réplica

Efeitos de sentido

Exploração da
multissemiose.

Textualização de textos
argumentativos
e
apreciativos
Produção
textos

de

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver
estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação/ avaliação do veículo, fonte, data e local da publicação,
autoria, URL, da análise da formatação, da comparação de diferentes
fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos
etc.
1, 2, 3, 5, 9, 10
(EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no
campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude
crítica frente aos textos jornalísticos.
(EF89LP02) Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes a
diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) envolvidos no trato com a
informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes.
(EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância social, comparando
diferentes enfoques por meio do uso de ferramentas de curadoria.
(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts
de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se
de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos.
(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/ opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e
contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião,
resenha crítica etc.), posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada.
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de apropriação
textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração
do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação)
e seus efeitos de sentido.
(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido
devido ao tratamento e à composição dos elementos nas imagens em movimento, à performance, à
montagem feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens – complementaridades, interferências
etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das músicas e efeitos sonoros.
(EF09LP03) Produzir artigos deopinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo
posição diante de tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto
e
utilizando diferentes tipos de argumentos – de autoridade, comprovação, exemplificação princípio etc.

(EF09LP13JE) Realizar leituras a partir de fontes orais e/ou escritas acerca do patrimônio histórico--cultural
do município, bem como dos valores sociais do seu povo, reconhecendo a importância de tais elementos
para a construção da identidade das pessoas que aqui vivem.
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(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista
ascondições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a
partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado (de relevância para a turma, escola ou
Estratégia de produção: comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato ou tema – que pode envolver entrevistas
planejamento de textos com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes diversas, análise de documentos, cobertura de
informativos.
eventos etc. -, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a
utilizar etc., da produção de infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a
publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados).

CAMPO
JORNALÍSTICO
-

MIDIÁTICO

(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização composicional
(expositiva, interpretativa e/ ou opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis
com as escolhas feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em vista as condições de produção, as
características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo
adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem e adequação à norma-padrão.

Estratégia
de
produção:
planejamento de textos
argumentativos
e
apreciativos

(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo,
leitores/espectadores, veículos emídia de circulação etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a serem
discutidos, da relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações
sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da definição – o que
pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas com especialistas, análise de textos, organização
esquemática das informações e argumentos – dos (tipos de) argumentos e estratégias que pretende utilizar
para convencer os leitores.
Estratégias
de (EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e
complementar de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de
produção:
jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha da questão/problema/ causa
planejamento,
textualização, revisão significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição do público- alvo, das peças que serão
produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento que serão utilizadas.

e edição de textos
publicitários.
Oralidade

Estratégias de produção:
planejamento
e
participação em debates
regrados

(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de
interesse coletivo, com regras acordadas e planejar, em grupo, participação em debate, a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido (o que
pode envolver entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, o registro das informações e dados
obtidos etc.), tendo em vista as condições de produção do debate – perfil dos ouvintes e demais
participantes, objetivos do debate, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de
convencimento mais eficazes etc.- e participar de debates regrados na condição de membro de uma equipe
de debatedor/apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou de juiz/avaliador,
como forma de compreender o funcionamento do debate e poder participar de forma convincente, ética,
respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e diálogo para com as ideias divergentes.
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Estratégias de produção:
planejamento, realização
e edição de entrevistas
orais.

Análise
linguística/
semiótica

Argumentação:
movimentos
argumentativos, tipos de
argumento e força
argumentativa
Envolvimento
no
planejamento
de
programa de rádio que
fomente os valores
sociais, históricos e
culturais do povo
Jeremoabense.

Estilo

Modalização

Reconstrução
do
contexto de produção,
circulação e recepção de
textos
legais
e
normativos.

(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas etc., como forma
de obter
dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão discutidos ou temático em estudo,
levando em conta
o gênero e seu contexto de produção, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre
a temática e da elaboração de um roteiro de perguntas, garantindo a relevância das informações
mantidas e a continuidade temática; realizar entrevista e fazer edição em áudio ou vídeo, incluindo uma
contextualização inicial e uma fala de encerramento para publicação da entrevista isoladamente ou como
parte integrante de reportagem multimidiática, adequando-a a seu contexto de publicação e garantindo a
relevância das informações mantidas e a continuidade temática.
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de
sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos
utilizados.

(EF09LP14JE) Planejar e executar programa de rádio a partir da história e cultura jeremoabenses,
valorizando e respeitando as características e saberes de sua gente, reconhecendo-se, portanto, parte
especial e fundamental no processo de desenvolvimento de seu município e de seu povo.

1, 2, 3, 5, 6, 7,
10

(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de diálogo
com a tese do outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na perspectiva aqui
assumida etc.
(EF69LP10JE) Analisar textos orais , áudios e vídeos, considerando sua adequação ao contexto onde o
mesmo ( aluno) está inserido, suas vivências e experiência, na escola , comunidade, e ou projeto
desenvolvido.
EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das
modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções
adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e
explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições
implícitas ou assumidas.
(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou local
que envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos
Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA - e a regulamentação da organização escolar – por
exemplo, regimento escolar -, a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando possíveis
motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos históricos e sociais, como forma
de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos e uma atuação
pautada pela ética da responsabilidade(o outrotemdireito a umavidadigna tantoquanto eu tenho).
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Leitura

Contexto de produção,
circulação e recepção de
textos
e
práticas
relacionadas à defesa de
direitos e à participação
social

Relação entre contexto
de
produção
e
características
composicionais
e
estilísticas dos gêneros
Apreciação e réplica

Estratégias
e
procedimentos de leitura
em textos reivindicatórios
ou propositivos

(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola (conselho de
escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no
munícipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como canais e plataformas de participação
(como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do trabalho de políticos e
de tramitação de leis, canais de educação política, bem como de propostas e proposições que circulam
nesses canais, de forma a participar do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar-se com a
busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade.
(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas abertas, abaixoassinados e petições on-line (identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita, acompanhada
ou não de uma breve apresentação da problemática e/ou de justificativas que visam sustentar a
reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação de propostas políticas ou
de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou lidas nos canais digitais de participação,
identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou subscrição consciente de
abaixo-assinados e textos dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e fundamentada frente às
propostas.
1, 2, 3, 5, 6, 7,
(EF09LP15JE) Identificar pessoas ativas (que desempenham papéis de luta) da/na nossa comunidade,
10
bem como seus feitos e suas conquistas, tomando-as como possíveis referências para a elaboração e
execução de projetos de vida.
(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se pretende
fazer/implementar, por que (motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios e consequências
esperados), como (ações e passos), quando etc. e a forma de avaliar a eficácia da proposta/ solução,
contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando coincidências, complementaridades e
contradições, de forma a poder compreender e posicionar-se criticamente sobre os dados e informações
usados em fundamentação de propostas e analisar a coerência entre os elementos, de forma a tomar
decisões fundamentadas.
(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a
resolver ou propostas que possam contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar
demanda/ necessidade, documentando-a de diferentes maneiras por meio de diferentes procedimentos,
gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar informações e dados relevantes de fontes pertinentes
diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir
de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar a proposição de propostas, projetos
culturais e ações de intervenção.
(EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma discussão ou
apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do que está
sendo proposto e, quando for o caso, formular e negociar propostas de diferentes naturezas relativas a
interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.

Produção
de texto

Estratégia de produção:
planejamento de textos
reivindicatórios
ou
propositivos

Oralidade

Escuta Apreender o
sentido geral dos textos
Apreciação e réplica
Produção/ Proposta
Movimentos
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos e força
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos
dos argumentos
utilizados.
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e confiáveis.
Curadoria de informação
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Produção de
textos

(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de
Estratégias de escrita: enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de
textualização,
diferentes tipos etc.
revisão e edição
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das vozes
envolvidas (do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra 1, 2, 3, 5, 6, 7,
resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.
10

Oralidade

Análise
linguística/
semiótica

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Participação
em (EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos oportunos, em
discussão oral acerca de situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.
pessoas
públicas
(nascidas e criadas neste
município) e os papéis
importantes
que
desempenham
no
município ou fora dele.
EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação
Procedimentos
de científica, documentários e afins, identificando, em função dos objetivos, informações principais para apoio
apoio à compreensão ao estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final que destaque e reorganize os pontos ou
conceitos centrais e suas relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões pessoais, que
Tomada de nota
podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc.
(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas (―que,
Textualização
cujo, onde‖, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes etc.),
Progressão temática
catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos
etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de divulgação do
conhecimento.
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam
Textualização
na Web e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de links.
(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor
de verdade e as condições de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos – quando se concorda
Modalização
com (―realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida‖ etc.) ou
discorda de (―de jeito nenhum, de forma alguma‖) uma ideia; e os quase asseverativos, que indicam que se
considera o conteúdo como quase certo (―talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente‖).
Fono-ortografia
(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas
complexas no nível da oração e do período.
(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura
sujeito-verbo de ligação-predicativo.
Morfossintaxe
EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentido do uso dos verbos de
ligação ―ser‖, ―estar‖, ―ficar‖, ―parecer‖ e ―permanecer‖.
(EF09LP07) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-padrão com seu uso no
português brasileiro coloquial oral.
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Análise
linguística/
semiótica

Coesão

(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções
conjuntivas) coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam.
(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e explicativas em um
período composto.
(EF09LP10) Comparar as regras de colocação pronominal na norma-padrão com o seu uso no português
brasileiro coloquial.

Figuras de linguagem

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese,
aliteração, assonância, dentre outras.

Variação linguística

(EF09LP12) Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não, de sua forma
gráfica de origem, avaliando a pertinência, ou não, de seu uso.

1, 2, 5

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Construção do conhecimento (sala de aula invertida);
- Relação dialógica entre os sujeitos do processo;
- Valorização do conhecimento prévio do aluno;
- Troca de saberes e papéis – pesquisas e produções orais.
- Proposição de leituras colaborativas (rodas e clubes de leitura) e individuais.
- Construção coletiva do conhecimento;
- Valorização do conhecimento prévio do aluno;
- Relação dialógica entre os sujeitos do processo;
- Problematizações;
- Desenvolvimento das potencialidades do aprendente.
- Promover a participação de estudantes em discussões, debates e reuniões, mediadas pelo(a) professor(a), explorando as tecnologias digitais e fazendo com que o(a) estudante interaja e
seja ator (atriz) principal nesse processo.
- Promover rodas de conversa e leituras compartilhadas pertencentes ao gênero jornalístico/informativo/opinião que circulam em diferentes mídias.
- Práticas interdisciplinares.
- Pesquisas em diferentes fontes de informação

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deve ser contínua, processual e abrangente, a fim de que cumpra seu papel diagnóstico de construção e promoção de situações didáticas de avaliação formativa, de maneira a
permitir a organização e reorganização do percurso, reflexão sobre os erros e acertos, principalmente considerando o contexto em que vivem os educandos, seus conhecimentos prévios sobre
os temas e conteúdos/saberes contemplados, habilidades construídas e competências desenvolvidas.
Aquisição de conhecimentos a partir de:
Possibilidades:
- Trabalhos em grupo e individual;
- Demonstração de atitudes e valores:
- Seminário: síntese ou relatório.
Espírito crítico;
- Escrita e reescrita.
- Participação nos trabalhos;
- Autoavaliação.
- Responsabilidade.
- Domínio das competências e habilidades previstas.
- Execução de atividades diversas e atendimento à proposta apresentada.
- Capacidade de leitura e interpretação de textos literários
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ORGANIZADORES EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO I
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO”- Autoconhecimento e Escolhas Profissionais: Trabalhar com ―projetos de vida‖ dentro da escola é um complemento importante à personalização do

ensino. Uma vez que você já sabe das particularidades dos sujeitos da EJAI, agora é preciso descobrir aonde eles querem chegar, para ajudá-los e orientá-los nesse caminho.
Os estudantes têm biografias muito distintas e, além de todas as informações que eles consomem diariamente, os rumos que suas vidas vão tomar são cada vez mais variados.
Para muitas pessoas, pensar no presente/futuro, fazer planos é algo natural. Organizar-se para sua realização, entretanto, normalmente é um grande desafio. Enquanto, no
passado, a escola buscava uniformidade de resultados para gerar operários capazes de participar da economia industrial, hoje em dia dependemos muito mais da pluralidade
para melhorar um novo mercado e a qualidade de vida. No mundo atual, com o amplo crescimento do conhecimento humano, não é ma is possível passar por todos os
conteúdos importantes à vida escolar de um estudante, principalmente para os alunos dessa modalidade. O essencial é que ele aprenda a identificar o que precisa, num
determinado momento, e como acessar aquela informação para avançar. Quando personalizamos o ensino, a escola cria uma cultura de dar a oportunidade para que os
estudantes possam se dedicar ao desenvolvimento dos próprios interesses, com o apoio e a orientação do professor, em busca do autoconhecimento e de metas pessoais.
Construir caminhos é construir o aqui e agora, ajudando os jovens, adultos e idosos a entender sua relação com tudo que os cerca, buscando soluções para as questões que
os incomodam, neste momento, e incentivando-os a refletir sobre as consequências de suas opções/ações.
EIXOS
TEMÁTICOS

CAMPOS DE
ATUAÇÃO

IDENTIDADE

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Eu
cidadão;
(autovalorização:
mobilizando os
meus recursos,
ação! Sou sujeito
da minha própria
vida)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

UNIDADES
HABILIDADES
TEMÁTICAS/
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
(EF01LP01)* Entender e reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de
 LEITURA/ESCUTA
(compartilhada
e cima para baixo da página.
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente,
autônoma)
ler globalmente, por memorização.
Protocolos de leitura
(EF12LP02)* Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que
circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses envolvendo as
questões cotidianas local e regional.
Decodificação/Fluência
(EJAIE1LP01JE) Compreender e refletir sobre a importância da leitura para a formação cidadã,
de leitura
reconhecendo-se com leitor crítico, capaz e atuante.
Formação de leitor
 ESCRITA
(compartilhada
autônoma)
Correspondência
fonema-grafema

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética – usando
e letras/grafemas que representem fonemas.
(EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções escritas,
percebendo semelhanças e diferenças.

Construção do sistema (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre que
alfabético/ convenções tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e
pontuação.
da escrita

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 2, 3

2, 3, 8

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
345 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Construção do sistema
alfabético/
Estabelecimento
de
relações anafóricas na
referenciação
e
construção da coesão.
 ANÁLISE
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala.
Conhecimento
do
alfabeto do português do (EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.
Brasil.
Construção do sistema
alfabético
Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua
representação escrita.
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais,
mediais e finais.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e
Conhecimento
das minúsculas.
diversas grafias do (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.
alfabeto/Acentuação
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais,
mediais e finais.
Segmentação
de (EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos-finais, de interrogação e
palavras/ Classificação exclamação e seus efeitos na entonação.
de palavras por número
de sílabas
(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar
Construção do sistema
alfabético

palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia).

Pontuação
Sinonímia e antonímia/
Morfologia/Pontuação
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TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

DE (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular);
(EF15LP06) Reler, revisar e editar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos
Planejamento de texto
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.
Revisão e edição de
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
textos
ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
PRODUÇÃO
TEXTOS

Edição de textos
 ORALIDADE
TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Escuta Atenta

1, 2, 3, 5, 7,10

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos
de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo
com a situação e a posição do interlocutor.
3

Características
da (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar
conversação espontânea informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
Relato oral/registro formal (EJAIE1LP02JE) Reconhecer que todo indivíduo atua como agente participante de uma sociedade e
é dotado de direitos e deveres.
e informal

IDENTIDADE:
Eu
cidadão;
(autovalorização:
mobilizando os
meus recursos,
ação! Sou sujeito
da minha própria
vida)

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ARTÍSTICOLITERÁRIO

Reconhecendo-se como
sujeito de direitos
 ESCRITA
Escrita autônoma e
compartilhada

(EJAIE1LP03JE) Buscar conhecer seus objetivos de vida para ter autonomia para seguir o próprio
caminho.
(EF01LP25) Produzir, tendo o professor como escriba, recontagem de histórias lidas pelo professor,
histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos
narrativos (personagens, enredo, tempo e espaço).

 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
Formas de composição
de narrativas
Formas de composição
de textos poéticos
 LEITURA/ESCUTA
Apreciação estética/Estilo

(EF01LP26) Identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo,
tempo e espaço.
(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras,
expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.

1, 2, 3, 9

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de
palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento,
jogo e fruição.
Formação do leitor (EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato
do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
literário
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam
Leitura colaborativa e uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio
artístico da humanidade.
autônoma

1, 2, 3, 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1, 2, 3, 5, 9

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
347 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Formação do
literário/Leitura
multissemiótica

ARTÍSTICOLITERÁRIO

leitor (EF15LP16)* Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais
tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas,
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

 ORALIDADE
Contagem de histórias
Produção de texto oral

MUNDO
DO
TRABALHO E
TECNOLOGIAS
Direitos
trabalhador
consumidor;

do
e

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

 ESCRITA
Produção de textos
 ORALIDADE
Planejamento de texto
oral
Exposição oral
 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
Forma de composição
dos textos/Adequação do
texto às normas de
escrita
 LEITURA/ESCUTA
Compreensão
em
leitura

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.
(EJAIE1LP06JE) Produzir cordel ou parodia oral de acordo com a realidade local, expressando
sua identidade cultural e social
(EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já
com certa autonomia, diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo
investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade
do texto.
(EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

3, 5, 9

1, 2, 3,

1, 2, 3, 5, 10

(EF01LP24) Identificar e reproduzir, em enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas,
curiosidades, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas versões orais.

1, 2, 3

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
Conhecimento
do (EJAIE1LP07JE) Discutir e conhecer os direitos e deveres dos trabalhadores da agricultura
trabalho cultural e local;
(EJAIE1LP08JE) Identificar e discutir os tipos de trabalhos existentes na região, especificandoregional
(OU:
VIDA
E os de acordo com a faixa etária.
TRABALHO)

1, 2, 3
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 LEITURA/ESCUTA

VIDA
COTIDIANA
SOCIEDADE E
CULTURA
Direitos sociais e
públicos;
VIDA
COTIDIANA

VIDA
COTIDIANA

VIDA
COTIDIANA

(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando
Compreensão em leitura a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.
(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já
Leitura de imagens em com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação
narrativas visuais
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras
e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas,
 ESCRITA
Escrita autônoma e agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos
ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando
compartilhada
a situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto.
(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, cantigas, quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
Escrita compartilhada
(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(re)contagem de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas, cordel),
poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artístico-literário,
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, lenga-lenga, com entonação
 ORALIDADE
adequada e observando as rimas.
Produção de texto oral
(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados,
avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
Conversação
(EJAIE1LP04JE) Compreender seu papel como cidadão na sociedade jeremoabense.
espontânea
(EJAIE1LP05JE) Valorizar o conhecimento prévio nas escolhas profissionais.
(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já
 ANÁLISE
com certa autonomia, em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de
LINGUÍSTICA/
montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e
SEMIÓTICA
Forma de composição do diagramação específica de cada um desses gêneros e reconhecendo a finalidade de cada gênero.
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e
texto
canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas
e seus efeitos de sentido.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

1, 2, 3, 5, 9, 10

1, 2, 3, 5, 9

1, 2, 3, 5, 7

2, 3, 9

- Transformação e evolução do seu pensamento reflexivo, crítico e inovador, permitindo a expressão individual, a solidariedade, a compreensão e o respeito mútuo. Dessa
forma, o professor produzirá um ambiente propício à aprendizagem, não só em questão da qualidade do que estará sendo ensinado em relação aos conteúdos, mas permitindo
que os alunos se socializem e valorizem as particularidades de cada um, alcançando assim seu potencial humanizador e transformador.
- Promover situações em que os alunos possam expressar a linguagem afetiva na convivência com os familiares.
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- Diversidade de vivências: As atividades serão desenvolvidas de forma coletiva com a interação professor, aluno, família, comunidade e toda equipe da escola. Trabalhando
de forma lúdica, autonomia e criatividade, e diversidade de vivências, etc.
- Valorização das experiências dos alunos levando em consideração as experiências dos alunos, a criatividade e autonomia.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
As concepções de avaliação que norteiam as práticas de ensino da Língua Portuguesa não se restringem apenas na leitura e escrita, a avaliação tem que levantar dados (através do diagnóstico),
ser processual (ajudando os alunos na leitura, interpretação e produção de textos), além de considerar todos os elementos do desenvolvimento do aluno (social, aprendizagem de conteúdos,
emocional, comportamental, expressividade e participação).
A avaliação deve ser contínua, cumulativa e sistemática, verificando o que os alunos conhecem para que o professor possa sanar suas dificuldades e desafiá-los para avançarem e progredirem
na construção dos conhecimentos que serão apresentados e discutidos na escola. Visa formar e informar os alunos a respeito de seu desenvolvimento como estudantes capazes de passarem
em qualquer exame e cidadãos cientes de seu lugar no mundo, utilizando algumas ferramentas como: simulados, seminários, trabalhos em grupos, sendo o aluno co- autor da construção do
próprio conhecimento. Essa avaliação aparece como uma estratégia que foge à maneira tradicional de medir os desempenhos dia alunos, fazendo acompanhamento mais aprofundado e individual
do aluno. Ela será aplicada de modo diário, ocasional e periódico: revisão de cadernos e deveres de casa, aplicação de provas, desenvolvimento de projetos, etc
A partir dos resultados obtidos é possível orientar e regular a construção do Conhecimento, sendo possível desencadear, observar, analisar e intervir ( ou remediar ) no momento oportuno. A
avaliação objetiva e flexibiliza o enriquecimento acadêmico e profissional dos alunos.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO: II
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO”- Maturidade e Vida Financeira: Esta proposta visa para atender às especificidades de quem está fora da faixa etária adequada e deseja retomar as atividades
escolares, ao mesmo tempo em que pretende inserir-se no mundo do trabalho, sendo desenvolvida por meio de práticas pedagógicas voltadas as necessidades dos educandos dessa modalidade.
A escola precisa gerar perspectivas de desenvolvimento pessoal aos estudantes, possibilitando-lhes fazer as escolhas que mais se ajustem aos seus projetos de vida. ―Uma das preocupações
maiores tanto dos jovens como dos adultos e idosos que não têm a escolaridade concluída no seu tempo, é adequar-se às demandas do mundo do trabalho. Esse projeto de vida busca contribuir
para o desenvolvimento pessoal dos nossos educandos, no que diz respeito à descoberta da própria identidade, à percepção clara do que se quer, dos próprios sonhos, de uma percepção mais
ampliada do mundo e de suas relações.
―Precisamos ser a escola das escolhas, dando várias opções aos nossos estudantes‖. E a vida Financeira é um tema necessário ao exercício da cidadania e à economia familiar. Os sujeitos
dessa modalidade, em sua maioria, recebem salários baixos, entretanto, muitas famílias comprometem o salário do mês, consumindo mais do que ganham, originando dificuldades financeiras,
pois as dívidas vão se avolumando de forma que a inadimplência cresce sem controle. A facilidade na aquisição de créditos é uma realidade no mundo capitalista e, sem a consciência do que
podem ou devem adquirir para viver bem, as pessoas acabam contraindo dívidas e ocasionando desajustes de diversas ordens. A falta de conhecimento da área financeira, no dizer de Stahlhöfer,
(2013), ―analfabetismo financeiro‖ provoca na sociedade um descontrole tal que Cerbasi (2003) inquire, discutindo a respeito dos resultados que essas atitudes desenfreadas causam, acarretando
alterações nos seus hábitos, no que diz respeito a doenças, desequilíbrios emocionais, levando a desentendimentos entre os membros das famílias. Diante do exposto, considerando imprescindível
para nossos jovens, adultos e idosos o estudo da Educação Financeira nas aulas, sendo fundamental introduzir esta temática nas discussões, e assim, poderão se utilizar dos conhecimentos
adquiridos para tomar decisões eficientes com relação ao uso e controle do dinheiro. O estudo da Educação Financeira pode vir a contribuir com os indivíduos no sentido de fazer escolhas
inteligentes relacionadas ao dinheiro, nas transações financeiras e no consumo consciente, promovendo o bem-estar desses indivíduos que optam por estudar esta temática e aplicar em suas
vidas. É possível entender que a Educação Financeira pode se tornar uma ferramenta capaz de conquistar qualidade de vida.
UNIDADES TEMÁTICAS/
EIXOS
CAMPOS DE
COMPETÊNCIAS
HABILIDADES
OBJETOS DO
TEMÁTICOS
ATUAÇÃO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
 LEITURA/ESCUTA
(compartilhada
autônoma)
Protocolos de leitura
IDENTIDADE
Diversidade (etnia,
raça e gênero,
manifestações
religiosas);

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

e

Decodificação/Fluência de
leitura
Formação de leitor
Estratégia de Leitura

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.
(EF12LP02)* Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada),
textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses
envolvendo as questões cotidiana local e regional.
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e
o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03)* Localizar e reconhecer informações explícitas em textos.

 ESCRITA
(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre
Construção do sistema
que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das
alfabético/ convenções da
palavras e pontuação.
escrita
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TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Construção do sistema (EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com estruturas
alfabético/ Estabelecimento silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios,
de relações anafóricas na segmentação entre as palavras, ponto-final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.
referenciação e construção
da coesão
(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou
finais para criar novas palavras.
(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e
fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição átona
 ANÁLISE
em final de palavra).
LINGUÍSTICA/
(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando
SEMIÓTICA
que existem vogais em todas as sílabas.
Conhecimento do alfabeto
(EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).
do português do Brasil.
(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do alfabeto.
(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.
Construção do sistema
(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.
alfabético
(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.
(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de sentido
Construção do sistema
entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo
alfabético e da ortografia
de negação in-/im-. Morfologia
(EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho.
(EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas
Conhecimento
das
e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final de palavra – e
diversas grafias do
com marcas de nasalidade (til, m, n).
alfabeto/Acentuação
(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
Segmentação de palavras/
(EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch.
Classificação de palavras
(EF03LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos terminados em
por número de sílabas
a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s.
(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas,
Construção do sistema
dissílabas, trissílabas e polissílabas.
alfabético
(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas
(EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação,
Pontuação
ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração:
agente, ação, objeto da ação.
Sinonímia e antonímia/
(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos
Morfologia/Pontuação
substantivos.
(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de
substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender palavras e para formar
novas palavras.
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(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a
situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular);
(EF15LP06) Reler, revisar e editar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração
Planejamento de texto
dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções
de ortografia e pontuação.
Revisão e edição de textos
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
Edição de textos
(EJAIE2LP01JE) Planejar e produzir textos relacionados às diversas expressões religiosas
Diversidade cultural
e vivências locais que identificam a comunidade.
(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários lidos pelo o professor.


IDENTIDADE
Diversidade (etnia,
raça e gênero,
manifestações
religiosas);
ARTÍSTICOLITERÁRIO

IDENTIDADE
Diversidade (etnia,
raça e gênero,
manifestações
religiosas);

ARTÍSTICOLITERÁRIO

PRODUÇÃO
TEXTOS

 ESCRITA
Escrita autônoma
compartilhada

DE

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem
cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons
e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.
Produção e vivência
(EJAIE2LP05JE) Dialogar e produzir, poema, cordel ou parodia de acordo com a realidade
empreendedora
local respeitando e valorizando a diversidade cultural e o espirito empreendedor existente
no município.
(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de
palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes.
 ANÁLISE
(EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o formato do texto na pagina, as ilustrações e outros
LINGUÍSTICA/
efeitos visuais.
SEMIÓTICA
(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras,
Formas de composição de
palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.
narrativas
(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e
o ponto de vista com base nos quais histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira
Formas de composição de
e terceira pessoas.
textos poéticos visuais
(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando
Discurso direto e indireto
for o caso
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.
(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos
 LEITURA/ESCUTA
de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
Apreciação estética/Estilo
encantamento, jogo e fruição.
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros
Formação do leitor literário
efeitos visuais.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade.

1, 2, 3, 5, 7,10

e
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e (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e,
mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de
fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
leitor (EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros variados,
desenvolvendo o gosto pela leitura.
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e
extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores.
(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de
enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização,
por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
(EJAIE2LP06JE) Ler, entender e valorizar as produções literárias da região nordeste e do
município, percebendo-as como processo de empreendimento.

Leitura colaborativa
autônoma

Formação do
literário/Leitura
multissemiótica
Leitura cotidiana

ARTÍSTICOLITERÁRIO

MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS

--Renda
consumo;

e

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

 ORALIDADE
Contagem de histórias
Reformas orais

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo
professor.
(EF03LP27) Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as rimas e obedecendo
ao ritmo e à melodia.
(EF02LP22)* Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor e
com certa autonomia, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, dentre outros gêneros do
 PRODUÇÃO
DE campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o
TEXTO/
ESCRITA tema/assunto/ finalidade do texto.
(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação de
COMPARTILHADA
resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado.
Produção de textos
(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações e de pesquisas
em fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos ou tabelas
Escrita autônoma
simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF02LP24) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor e
 ORALIDADE
com certa autonomia, relatos de experimentos, registros de observação, entrevistas, dentre outros
Planejamento de texto oral gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas
digitais em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do
Exposição oral
texto.
(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas,
Escuta de textos orais
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições,
Compreensão de textos
orais
apresentações e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula, com apoio de recursos
multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando
o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.
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 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
(EF03LP26) Identificar e reproduzir, em relatórios de observação e pesquisa, a formatação e
SEMIÓTICA
diagramação específica desses gêneros (passos ou listas de itens, tabelas, ilustrações, gráficos,
Forma de composição dos
resumo dos resultados), inclusive em suas versões orais.
textos/
(EF02LP25) Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, digitais ou
impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em
Adequação do texto às
suas versões orais.
normas de escrita

MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS
VIDA PÚBLICA
--Renda
consumo;

e

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo,
 LEITURA/ESCUTA
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
Compreensão em leitura
(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas
em fontes de informações, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
Imagens analíticas em
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações coletadas em
textos
atividades de pesquisa (enquetes, pequenas entrevistas, registros de
(EF02LP21) Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de diferentes ambientes
digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades.
Pesquisa
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre
fenômenos sociais e naturais em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
Trabalho local: renda e
(EJAIE2LP07JE) Ler, conhecer e entender sobre os tipos de empreendedores no município.
consumo
(EJAIE2LP08JE) Pesquisar e discutir sobre os empreendedores de sucesso do município
e sua renda relacionada a esse campo.
(EJAIE2LP09JE)
(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e
notícias curtas, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
 LEITURA/ESCUTA
(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
Compreensão em leitura
slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização, dentre outros gêneros
do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar,
dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia impressa
ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e notícias, dentre outros gêneros
do campo jornalístico, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação
comunicativa e o tema/ assunto do texto.
(EF03LP19) Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens,
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1, 2, 3, 5

1, 2, 3

1, 2, 3, 5, 7

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
355 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS

--Renda
consumo;

e

VIDA PÚBLICA

(EF02LP19)* Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
notícias curtas para público infantil, jovem ou idoso, para compor jornal falado que possa ser
 ORALIDADE
repassado oralmente ou em meio digital em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo
Planejamento e Produção jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF03LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, telejornal para público infantil
de texto oral
com algumas notícias e textos de campanhas que possam ser repassados oralmente ou em meio
digital, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, a organização específica da
Forma de composição do fala nesses gêneros e o tema/assunto/finalidade dos textos.
(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e
texto
peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação
Conversação espontânea comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EJAIE2LP09JE) Dialogar e saber identificar propagandas empreendedoras locais e
regionais;
(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil,
dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
 ESCRITA/PRODUÇÃO
(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgar eventos da escola ou da
comunidade, utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais e visuais (tamanho da letra,
Compartilhada
e
leiaute, imagens) adequados ao gênero, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
autônoma
do texto.
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
Escrita colaborativa
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EJAIE2LP10JE) produzir textos e cartazes voltados aos empreendimentos locais.
(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso,
cartas de leitor (revista infantil) digitais ou impressas, a formatação e diagramação específica de
cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de
 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a
SEMIÓTICA
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens
Forma de composição do (EF03LP23) Analisar o uso de adjetivos em cartas digitais ou impressas dirigidas a veículos da
mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas).
texto
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples
para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação
e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
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(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(re)contagem de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas,
cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artísticoliterário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
 LEITURA/ESCUTA
(EF02LP12) Ler e compreender, com certa autonomia, cantigas, letras de canção, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do
Compreensão em leitura
texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas,
instruções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos,
indicação de passos a serem seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráficoLeitura de imagens em
visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
narrativas visuais
(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários com expressão de
sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.
(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
 ESCRITA
VIDA COTIDIANA
(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de
Escrita autônoma e
experiências pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a situação
SOCIEDADE
E
compartilhada
comunicativa e o tema/assunto do texto.
CULTURA
(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(re)contagem de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas,
Escrita compartilhada
cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artísticoliterário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
- Meio ambiente,
(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses
saúde e qualidade
Escrita colaborativa
textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e mesclando palavras,
de vida;
imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do
texto.
(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio
ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia.
(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a programas de culinária infantil e, a partir dele, planejar e
produzir receitas em áudio ou vídeo.
(EJAIE2LP03JE) Compreender sobre o processo de qualidade de vida da população local.
Conversação espontânea
(EJAIE2LP04JE) Dialogar e reconhecer os profissionais empreendedores de sucesso da região
e localidade pertencentes às áreas que tratam de questões ambientais, saúde e bem estar.

1, 2, 3, 5, 9

1, 2, 3, 5, 9

 ORALIDADE
Produção de texto oral
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(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas
e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das
músicas e seus efeitos de sentido.
VIDA COTIDIANA
(EF02LP16) Identificar e reproduzir bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo de
fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses
gêneros.
(EF02LP17) Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos,
 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
utilizando expressões que marquem a passagem do tempo (―antes‖, ―depois‖, ―ontem‖, ―hoje‖,
SEMIÓTICA
―amanhã‖, ―outro dia‖, ―antigamente‖, ―há muito tempo‖ etc.), e o nível de informatividade
SOCIEDADE
E
necessário.
CULTURA
Forma de composição do (EF03LP16) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (receitas, instruções de
montagem, digitais ou impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos,
texto
- Meio ambiente,
indicação de passos a serem seguidos) e a diagramação específica dos textos desses gêneros
saúde e qualidade
(lista de ingredientes ou materiais e instruções de execução – ―modo de fazer‖).
de vida;
(EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares e diários, a formatação própria
desses textos (relatos de acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou críticas)
e a diagramação específica dos textos desses gêneros (data, saudação, corpo do texto,
despedida, assinatura)
Produção de textos (escrita (EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários com expressão de sentimentos e
compartilhada e autônoma) opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções dos
gêneros carta e diário e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

2, 3, 9

1,3,5

- Transformação e evolução do seu pensamento reflexivo, crítico e inovador, permitindo a expressão individual, a solidariedade, a compreensão e o respeito mútuo. Dessa
forma, o professor produzirá um ambiente propício à aprendizagem, não só em questão da qualidade do que estará sendo ensinado em relação aos conteúdos, mas permitindo
que os alunos se socializem e valorizem as particularidades de cada um, alcançando assim seu potencial humanizador e transformador.
- Promover situações em que os alunos possam expressar a linguagem afetiva na convivência com os familiares.
- Diversidade de vivências: As atividades serão desenvolvidas de forma coletiva com a interação professor, aluno, família, comunidade e toda equipe da escola. Trabalhando
de forma lúdica, autonomia e criatividade, e diversidade de vivências, etc.
- Valorização das experiências dos alunos levando em consideração as experiências dos alunos, a criatividade e autonomia.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
As concepções de avaliação que norteiam as práticas de ensino da Língua Portuguesa não se restringem apenas na leitura e escrita, a avaliação tem que levantar dados (através do diagnóstico),
ser processual (ajudando os alunos na leitura, interpretação e produção de textos), além de considerar todos os elementos do desenvolvimento do aluno (social, aprendizagem de conteúdos,
emocional, comportamental, expressividade e participação).
A avaliação deve ser contínua, cumulativa e sistemática, verificando o que os alunos conhecem para que o professor possa sanar suas dificuldades e desafiá-los para avançarem e progredirem
na construção dos conhecimentos que serão apresentados e discutidos na escola. Visa formar e informar os alunos a respeito de seu desenvolvimento como estudantes capazes de passarem
em qualquer exame e cidadãos cientes de seu lugar no mundo, utilizando algumas ferramentas como: simulados, seminários, trabalhos em grupos, sendo o aluno co- autor da construção do
próprio conhecimento. Essa avaliação aparece como uma estratégia que foge à maneira tradicional de medir os desempenhos dia alunos, fazendo acompanhamento mais aprofundado e individual
do aluno. Ela será aplicada de modo diário, ocasional e periódico: revisão de cadernos e deveres de casa, aplicação de provas, desenvolvimento de projetos, etc
A partir dos resultados obtidos é possível orientar e regular a construção do Conhecimento, sendo possível desencadear, observar, analisar e intervir ( ou remediar ) no momento oportuno. A
avaliação objetiva e flexibiliza o enriquecimento acadêmico e profissional dos alunos.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO”- Atitude empreendedora/ pequenos negócios: Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que estimulem
a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser e estar no
mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro dimensões da
aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes constituem
elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um pensamento
produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do aprender a
conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser exercitadas
desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na visão Peter
Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um empresário.
Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A proposta visa
sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de jovens, adultos e
idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade, mas também o
próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos, ideias atuais e
projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motivá-los . Ou seja,
os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem promover uma
verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
UNIDADES
EIXOS
CAMPOS DE
COMPETÊNCIAS
TEMÁTICAS/
HABILIDADES
TEMÁTICOS
ATUAÇÃO
ESPECÍFICAS
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
 LEITURA/ESCUTA
(EF15LP01)* Conhecer e identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social
Reconstrução
das dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de
condições de produção e massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem
se destinam.
recepção de textos
IDENTIDADE
(EF15LP02) Conhecer e estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições
TODOS OS
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus
1, 2, 3, 8
Direitos humanos CAMPOS DE
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte
e civis
ATUAÇÃO
e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da
Decodificação/Fluência
própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante
de leitura
a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.
Formação de leitor
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
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Compreensão

Estratégia de Leitura

(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis
em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua
opinião, após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no
contexto da frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

 PRODUÇÃO
DE
TEXTOS /ESCRITA (EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação
COMPARTILHADA E comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular);
AUTONOMA
Planejamento de texto

Revisão e edição de
textos
Edição de textos

(EF15LP06) Reler, revisar e editar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos
produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

Utilização de tecnologia
digital

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

(EJAIE3LP01JE) Planejar e produzir textos relacionados aos direitos humanos e civis na
comunidade local, regional e nacional, ligado aos processos de empreendimento em
Nossos direitos humanos Jeremoabo.
e civis
(EJAIE3LP01JE) Identificar, manusear e produzir textos que tratam dos direitos humanos e civis
Construção do sistema observando e discutindo a linguagem formal utilizada em documentos oficiais, fazendo uma
alfabético/ convenções comparação a textos de linguagem informal
da escrita
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como
Construção do sistema
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando
alfabético/
Estabelecimento
de for o caso. Construção do sistema alfabético/ Estabelecimento de relações anafóricas na referenciação
e construção da coesão.
relações anafóricas na
referenciação
e
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical ou por
construção da coesão
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero, recursos de
Planejamento
de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa,
texto/progressão
oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade. Planejamento de
temática e paragrafação texto/Progressão temática e paragrafação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1, 2, 3, 5, 7,10

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
360 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas
gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
Construção do sistema
alfabético/ ortografia
Morfologia
Conhecimento
do
alfabeto do português do
Brasil/ ordem alfabética/
polissemia
Conhecimento
das
diversas grafias do
alfabeto/Acentuação
Segmentação
de
palavras/ Classificação
de palavras por número
de sílabas
Construção do sistema
alfabético
Pontuação
Morfossintaxe
 ORALIDADE
TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente
no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema
são irregulares e com h inicial que não representa fonema.
(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema- -grafema regulares,
contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares.
(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais a
combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).
(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com diferentes
significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos
utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual.
(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, ão(s).
(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e reconhecer, na
leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.
(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo
indicativo.
(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância com
pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.
(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do
texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.
(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza,
-izar/-isar (regulares morfológicas).
(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de prefixo
e de sufixo.

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo
Oralidade
pública/ adequado.
intercâmbio
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes
conversacional em sala ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
de aula
(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os turnos
de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo
Escuta Atenta
com a situação e a posição do interlocutor.
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ARTÍSTICOLITERÁRIO

Características
da (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, como
conversação espontânea direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão
corporal, tom de voz.
Relato oral/registro formal (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar
e informal
informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos
Forma de composição de comunicativos, e suas características linguístico-expressivas e composicionais (conversação
Gêneros orais
espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.).
Variação Linguística
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas,
identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades
Reconhecendo
os linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas
empreendimentos civis locais, rejeitando preconceitos linguísticos.
(NOTICIANDO
OS (EJAI3LP02JE) Ler e dialogar sobre as funções de direitos civis empreendedora na região e
DIREITOS HUMANOS E localidade.
CIVIS.)
(EJAI3LP02JE) Selecionar textos jornalísticos que abordam o desrespeito aos direitos
estabelecidos em lei, discutindo e expondo oralmente, seu ponto de vista e relatando casos
semelhantes que lhe tenha ocorrido.
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas, para sustentar o sentido do texto, e marcadores de
 ESCRITA
tempo, espaço e de fala de personagens.
Escrita autônoma e (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem cenários
e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens,
compartilhada
narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e
Produção e vivência
jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.
empreendedora
(EJAIE3LP05JE) Conhecer e produzir cordéis e textos sobre os direitos humanos e civis sobre
as conquistas da região.
 ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

IDENTIDADE
Direitos humanos
e civis

ARTÍSTICOLITERÁRIO

Formas de composição
de narrativas
Formas de composição
de textos poéticos
visuais e dramáticos.
Discurso direto e indireto

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o
ponto de vista com base nos quais histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e
terceira pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos
de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.
(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, os recursos
multissemióticos presentes nesses textos digitais.
(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a diagramação das letras do
texto na página.
(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena.
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ARTÍSTICOLITERÁRIO

ARTÍSTICOLITERÁRIO

PRÁTICAS
MUNDO
DO DE ESTUDO
TRABALHO E E PESQUISA
TECNOLOGIAS
A vida é um projeto,
autovalorização;
PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

 LEITURA/ESCUTA
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo formato
Apreciação estética/Estilo
do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam
Formação do leitor
uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio
literário
artístico da humanidade.
(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor e, mais
Leitura colaborativa e
tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte como contos (populares, de fadas,
autônoma
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.
(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
Formação do leitor
(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e
literário/Leitura
extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de
multissemiótica
enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e diferentes
Apreciação de estilo
modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido.
estética
(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização, por
meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
Textos dramáticos
(EJAIE3LP06JE) Ler, compreender e valorizar os direitos humanos conquistados em todo o
contexto histórico, social e cultural.
Leitura cotidiana
 ORALIDADE
Contagem de histórias
Declaração
Performances orais

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor.
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
(EF05LP25) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de
acordo com as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.
(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de
observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando
pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o
 PRODUÇÃO
DE
tema/assunto do texto.
TEXTO/
ESCRITA
(EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou
COMPARTILHADA
impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de dicionário, digitais ou impressos,
Produção de textos
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa
Escrita autônoma
em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
 ORALIDADE
(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando
Planejamento de texto
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
oral
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições,
Exposição oral
apresentações e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula, com apoio de recursos
Escuta de textos orais
Compreensão de textos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.
orais
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 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

Forma de composição
dos textos/coesão e
articuladores
Adequação do texto às
normas de escrita
 LEITURA/ESCUTA
Compreensão
em
leitura

PRÁTICAS
DE ESTUDO
E PESQUISA

Imagens analíticas em
textos
Pesquisa
Segurança e saúde na
escola
(NO TRABALHO)

 LEITURA/ESCUTA
Compreensão em leitura
VIDA
PÚBLICA

MUNDO
DO
TRABALHO E
TECNOLOGIAS
A vida é um projeto,
autovalorização;

 ORALIDADE
Planejamento e Produção
de texto oral
VIDA
PÚBLICA

Forma de composição do
texto
Conversação
espontânea

(EF04LP23) Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil digitais ou impressos, a
formatação e diagramação específica desse gênero (título do verbete, definição, detalhamento,
curiosidades), considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, diagramas e gráficos em relatórios de
observação e pesquisa, como forma de apresentação de dados e informações.
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de
concordância nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação (ponto-final, dois-pontos,
vírgulas em enumerações) e regras ortográficas.
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível
adequado de informatividade.
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos
sociais e naturais em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de
apresentação de dados e informações.
(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações
gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.
(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.
(EJAIE3LP07JE) Ler e entender sobre os processos de empreendimentos para segurança e
saúde no município.
(EJAIE3LP08JE) Pesquisar e discutir sobre os investimentos educacionais de saúde na escola.
(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/ tempo da ocorrência do fato
noticiado.
(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários
etc.).
(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em vlogs
argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções dos
gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e concluir
sobre qual é mais confiável e por quê.
(EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na
internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal
falado/televisivo e entrevista.
(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos de mídia para
público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre
eles, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa.
(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital respeitando pontos de
vista diferentes.
(EJAIE3LP09JE) Discutir e produzir textos voltados ao processo de propaganda de saúde (dos
profissionais da educação) na escola na localidade;
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VIDA
PÚBLICA

 ESCRITA/PRODUÇÃ
O

Escrita colaborativa

VIDA
PÚBLICA

 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
Forma de composição do
texto

 LEITURA/ESCUTA
Compreensão em leitura

SOCIEDADE E
CULTURA

VIDA
COTIDIANA
Leitura de imagens em
narrativas visuais

Ciências e artes
(sensibilidade,
percepção
e
manifestações
artísticas)

VIDA
COTIDIANA

 ESCRITA
Escrita autônoma e
compartilhada
Escrita compartilhada

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou impressas, para o
jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo com as
convenções do gênero notícia e considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.
(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma,
a partir de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções
do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EJAIEL3P10JE) produzir maquetes, cartazes, faixas, cards, slogans, mensagens eletrônicas,
utilizando diferentes ferramentas digitais, sobre a segurança e a saúde no trabalho, na
comunidade e região.
(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para
público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e
diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncoras de jornais
radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores/ entrevistados.
(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre produtos de mídia
para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em conhecimento sobre
os mesmos.
(EF05LP21) Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e corporal e as escolhas de variedade
e registro linguísticos de vloggers de vlogs opinativos ou argumentativos.
(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras
e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).
(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas
de consumo, código de barras), considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto
(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a
situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.
(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a estrutura
própria desses textos (problema, opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o
tema/ assunto/ finalidade do texto.
(EF05LP11) Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e
a finalidade do texto.
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Escrita colaborativa

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a
situação comunicativa e a finalidade do texto.

 ORALIDADE
Produção de texto oral
VIDA
COTIDIANA

VIDA
COTIDIANA

(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com instruções de montagem, de jogos e
brincadeiras e, a partir dele, planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo.
(EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de blog infantil de críticas de brinquedos e livros de
literatura infantil e, a partir dele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo.
(EJAIE3LP03JE) Conhecer e compreender sobre o processo de manifestações culturais na localidade
e recontá-las.
(EJAIE3LP04JE) Discutir sobre as manifestações empreendedoras regionais e locais.
Conversação
(EJAIE3LP04JE) Relatar a trajetória de experiências empreendedoras próprias ou de pessoas
espontânea
conhecidas, destacando as que tiveram êxito.
(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos, instrucionais (instruções de jogos digitais ou
 ANÁLISE
impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a serem
LINGUÍSTICA/
seguidos) e formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista/apresentação de
SEMIÓTICA
materiais e instruções/passos de jogo).
Forma de composição do (EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos ou livros de literatura
texto
infantil, a formatação própria desses textos (apresentação e avaliação do produto).
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

3, 10

2, 3, 5, 6

- Transformação e evolução do seu pensamento reflexivo, crítico e inovador, permitindo a expressão individual, a solidariedade, a compreensão e o respeito mútuo. Dessa
forma, o professor produzirá um ambiente propício à aprendizagem, não só em questão da qualidade do que estará sendo ensinado em relação aos conteúdos, mas permitindo
que os alunos se socializem e valorizem as particularidades de cada um, alcançando assim seu potencial humanizador e transformador.
- Promover situações em que os alunos possam expressar a linguagem afetiva na convivência com os familiares.
- Diversidade de vivências: As atividades serão desenvolvidas de forma coletiva com a interação professor, aluno, família, comunidade e toda equipe da escola. Trabalhando
de forma lúdica, autonomia e criatividade, e diversidade de vivências, etc.
- Valorização das experiências dos alunos levando em consideração as experiências dos alunos, a criatividade e autonomia.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
As concepções de avaliação que norteiam as práticas de ensino da Língua Portuguesa não se restringem apenas na leitura e escrita, a avaliação tem que levantar dados (através do diagnóstico),
ser processual (ajudando os alunos na leitura, interpretação e produção de textos), além de considerar todos os elementos do desenvolvimento do aluno (social, aprendizagem de conteúdos,
emocional, comportamental, expressividade e participação).A avaliação deve ser contínua, cumulativa e sistemática, verificando o que os alunos conhecem para que o professor possa sanar suas
dificuldades e desafiá-los para avançarem e progredirem na construção dos conhecimentos que serão apresentados e discutidos na escola. Visa formar e informar os alunos a respeito de seu
desenvolvimento como estudantes capazes de passarem em qualquer exame e cidadãos cientes de seu lugar no mundo, utilizando algumas ferramentas como: simulados, seminários, trabalhos
em grupos, sendo o aluno co- autor da construção do próprio conhecimento. Essa avaliação aparece como uma estratégia que foge à maneira tradicional de medir os desempenhos dia alunos,
fazendo acompanhamento mais aprofundado e individual do aluno. Ela será aplicada de modo diário, ocasional e periódico: revisão de cadernos e deveres de casa, aplicação de provas,
desenvolvimento de projetos, etc
A partir dos resultados obtidos é possível orientar e regular a construção do Conhecimento, sendo possível desencadear, observar, analisar e intervir ( ou remediar ) no momento oportuno. A
avaliação objetiva e flexibiliza o enriquecimento acadêmico e profissional dos alunos.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
PROJETO DE VIDA
“EMPREENDEDORISMO”- Marketing digital: A escola tem um papel essencial de fomentar nos estudantes propósitos de vida por meio dos estudos para que desenvolvam seu projeto

pessoal dentro e fora da unidade escolar. Nesse sentido, existem muitas maneiras de reinventar a educação. Para que isso ocorra, a aprendizagem ativa, por competências, é
um desses caminhos, ao incluir projeto de vida para que os estudantes encontrem sentido no que estudam e fazem. A temática do projeto de vida definido para esse estágio
tem como objetivo promover ações com foco no empreendedorismo, além de incentivar o desenvolvimento de capacidades e competências empreendedoras em nossos
educandos, tais como autonomia, criatividade e proatividade, de forma que o aluno acredite em si mesmo e no seu potencial, que os mesmos percebam que o empreendedorismo
vai muito além de abrir uma empresa ou do ganho financeiro. Empreender também é gerar mobilização social, provocar impactos positivos e ser agente proativo em um processo
de mudanças. Assim, favoreceremos meios para que nossos alunos reconheçam e explorem suas vocações, por meio das práticas pedagógicas voltadas as competências
profissionais empreendedoras, como o domínio das novas tecnologias de comunicação e informação, que hoje é essencial conhecer e saber usar estas tecnologias, serão
conhecidas também as técnicas para facilitar a comunicação, o relacionamento interpessoal, a capacidade de trabalhar em equipe, de resolver problemas e de tomar decisões.
Durante as oficinas, os docentes realizarão um planejamento com ações e os objetivos que pretendem obter com a atividade, con templando competências cognitivas e
socioemocionais. Podem elaborar questões norteadoras sobre o presente, futuro, ou problemas reais ligados ao cotidiano dos estudantes. Para isso, podem utilizar aprendizagem
por projetos, como narrativas, construções de diários, atividades sobre empreendedorismo e anúncios, criatividade para chamar a atenção do público-alvo para seu anúncio,
noções de publicidade, pesquisas de mercado, entre várias outras.
EIXOS
TEMÁTICOS

CAMPOS DE
ATUAÇÃO

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO
CONHECIMENTO

 LEITURA
- Estratégias e
procedimentos de leitura
em textos legais e
normativos

IDENTIDADE
Responsabilid
ade Social

- Contexto de
produção, circulação e
recepção de textos e
práticas relacionadas à
defesa de direitos e à
participação social
CAMPO DE
Todos devem cuidar uns
ATUAÇÃO
dos outros.
NA VIDA
- Relação entre
PÚBLICA
contexto de produção e
características
composicionais e
estilísticas dos gêneros

HABILIDADES

(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido e as circunstâncias de sua aplicação em
artigos relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil,
regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de
Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros.
(EF67LP16) Explorar e analisar espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações (tais como
ouvidorias, SAC, canais ligados a órgãos públicos, plataformas do consumidor, plataformas de
reclamação), bem como de textos pertencentes a gêneros que circulam nesses espaços, reclamação ou
carta de reclamação, solicitação ou carta de solicitação, como forma de ampliar as possibilidades de
produção desses textos em casos que remetam a reivindicações que envolvam a escola, a comunidade
ou algum de seus membros, como forma de se engajar na busca de solução de problemas Pessoais, dos
outros e coletivo.
(EJAIE4LP06JE) Pesquisar e ler textos que incentivam a valorização das habilidades pessoais utilizandoas para benefício próprio e dos outros.
(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação
e de reclamação (datação, forma de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em
geral, acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou
menos cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas linguísticas relacionadas
à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas
como essas ou de postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações que
envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros.
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(carta de solicitação,
carta de reclamação,
petição on-line, carta
aberta, abaixo-assinado,
proposta etc.)
- Apreciação e réplica
- Estratégias,
procedimentos de leitura
em textos reivindicatórios
ou propositivos
 ORALIDADE
- Conversação
espontânea


LEITURA

- Reconstrução do
contexto de
produção, circulação
e recepção de
textos.
Caracterização do
campo jornalístico e
relação entre os
gêneros em
circulação, mídias e
práticas da cultura
digital
MUNDO DO
TRABALHO E
TECNOLOGI
AS

Competências
para o século
XXI;

- Apreciação e réplica
- Relação entre textos
CAMPO
JORNALÍST
- Estratégia de Leitura.
ICO
MEDIÁTICO Distinção de fato e
opinião
- Estratégia de leitura:
identificação de teses e
argumentos.

(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da solicitação e sua sustentação, explicação ou
justificativa, de forma a poder analisar a pertinência da solicitação ou justificação.
(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a
direitos, reivindicações, reclamações, solicitações que contemplem a comunidade escolar ou algum de
seus membros e examinar normas e legislações.
(EJAIE4LP07JE) Reconhecer-se como ser pensante, independente e responsável na tomada de decisões
e planejamento da sua vida futura.
(EJAIE4LP08JE) Entender sua responsabilidade social no mundo empreendedor, respeitando as opiniões
do próximo e sabendo lidar com as divergências.

(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na Web
e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual.
(EF07LP02) Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias,
analisando as especificidades das mídias, os processos de (re)elaboração dos textos e a convergência
das mídias em notícias ou reportagens multissemióticas.
(EJAIE4LP01JE) Refletir e resgatar o conhecimento prévio a partir da conversação espontânea e
proporcionar a problematização acerca do tema retratado na reportagem lida.
(EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites
noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em
foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas
e publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor.
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a confiabilidade.
(EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em relação a
esse mesmo fato.
(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos
argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), manifestando
concordância ou discordância.
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em
entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação
a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos
e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação
ou a ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido.
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Apreciação e réplica

Estratégia de leitura:
Apreender os sentidos
globais do texto

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários,
relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos
utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem etc., com vistas a
fomentar práticas de consumo conscientes.

- Efeitos de sentido

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devido à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou
sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades,
relação com o escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens,
fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas pública dos em
jornais, revistas, sites na internet etc.

- Efeitos de
sentido/Exploração da
multissemiose

(EJAIE4LP02JE) Conhecer, entender e se apropriar das novas tecnologias, usando-as como ferramentas
de preparação para o mercado de trabalho.

- Descobrindo o mercado
virtual
(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em
vista as condições de produção, do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação
etc. –,a partir da escolha do fato a ser noticiado (de relevância para a turma, escola ou comunidade), do
levantamento de dados e informações sobre o fato – que pode envolver entrevistas com envolvidos ou
- Estratégias de
com especialistas, consultas a fontes, análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do registro
produção: planejamento
dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de
de textos informativos
uma estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos).
(EJAIE4LP03JE) Organizar e sintetizar informações relevantes da formação escolar, acadêmica e da
carreira profissional na construção de um Curriculum Vitae, e distribuí-los utilizando os meios digitais.
- Descobrindo o mercado
(EF67LP10) Produzir notícia impressa, tendo em vista características do gênero – título ou manchete com
virtual
verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de
importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam precisão – e o estabelecimento
adequado de coesão e produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características
- Textualização, tendo
do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio e
em vista suas condições
imagem.
de produção, as
(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados e textos e vídeos de apresentação e
características do gênero
apreciação próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay,
em questão, o
detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as condições de produção do texto – objetivo,
estabelecimento de
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou evento
coesão, adequação à
cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. –,da
norma-padrão e o uso
busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre a
adequado de
obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que possam ser destacados positiva
ferramentas de edição
ou negativamente ou da roteirização do passo a passo do game para posterior gravação dos vídeos.
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios
das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que


PRODUÇÃO DE
TEXTOS
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- Estratégias de
produção: planejamento
de textos argumentativos
e apreciativos
- Textualização de textos
argumentativos e
apreciativos

apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme, série, game, canção, disco,
videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.),
tendo em vista o contexto deprodução dado, as características do gênero, os recursos das mídias
envolvidas e a textualização adequada dos textos e/ou produções.
(EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado,
explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando
adequadamente estratégias discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando título ou slogan que
façam o leitor motivar-se a interagir com o texto produzido e se sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto
em questão.

- Produção e edição de
textos publicitários
(EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o que se pretende conseguir, porque
aquele entrevistado etc.), levantar informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema em
questão, preparar o roteiro de perguntas e realizar entrevista oral com envolvidos ou especialistas
 ORALIDADE
relacionados com o fato noticiado ou com o tema em pauta, usando roteiro previamente elaborado e
formulando outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando for o caso, selecionar partes,
transcrever e proceder a uma edição escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à
- Planejamento e
produção de entrevistas construção composicional do gênero e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade
temática.
orais
(EJAIE4LP04JE) Saber posicionar-se e articular-se oralmente de forma autônoma, segura e íntegra
durante uma entrevista de emprego.
(EJAIE4LP05JE) Conhecer as formas de empreender por meio da cultura digital.
 LEITURA
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões definidos previamente, usando fontes
- Curadoria de
indicadas e abertas.
informação
(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de
 PRODUÇÃO DE
divulgação científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.
TEXTOS
(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de
- Estratégias de escrita: paráfrases e citações.
textualização, revisão e (EF67LP23) Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades
edição
coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos
oportunos em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.
(EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo),
 ORALIDADE
identificando e hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a produção de
- Conversação
sínteses e reflexões pessoais ou outros objetivos em questão.
espontânea
- Procedimentos de apoio (EF67LP25) Reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica (do geral para o específico, do
específico para o geral etc.), as marcas linguísticas dessa organização (marcadores de ordenação e
à compreensão
enumeração, de explicação, definição e exemplificação, por exemplo) e os mecanismos de paráfrase, de
Tomada de nota
PRÁTICAS
maneira a organizar mais adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos.
DE ESTUDO
(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão
 ANÁLISE
E
a conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.
LINGUÍSTICA
PESQUISA
(EJAIE4LP09JE) Perceber que o marketing é a ferramenta digital do mundo contemporâneo.
SEMIÓTICA
(EJAI0ELP10JE) Perceber as ferramentas principais para um investimento de sucesso.
- Textualização
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Progressão temática
- Textualização
- Formas de trabalho:
novas profissões;
- Investimentos, o
trabalho em debate.
 LEITURA

- Relação entre textos

- Estratégias de
leitura.
Apreciação e réplica

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como
cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos,
quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos.
(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes,
levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais,
compreender e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequadas a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –, romances
infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de
- Reconstrução da
aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás,
textualidade.
poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo poemas, poemas visuais, dentre outros,
Efeitos desentidos
expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
provocados pelos usos
SOCIEDADE
(EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, cena, fala e indicações cênicas e a
CAMPO
de recursos linguísticos e organização do texto: enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência.
E CULTURA
ARTÍSTICO
multissemióticos.
(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror,
LITERÁRIO
humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e
 PRODUÇÃO
Manifestações
personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero
DE TEXTOS
culturais:
pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais
identidade de
adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se
- Construção da
um povo
iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.
textualidade.
(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras e sonetos),
Relação entre textos.
utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais
e vídeo-poemas, explorando as relações entre imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica
(poema visual) e outros recursos visuais e sonoros.
 ORALIDADE
(EJAIE4LP11JE) Produzir um memorial das manifestações culturais típicas da cidade de Jeremoabo.
(EJAIE4LP12JE) Conhecer o processo de produção de arte local utilizando estratégias para uma
- Cultura e
possibilidade de gerar renda.
renda


ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMI
ÓTICA

- Fono-Ortografia

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às convenções da língua escrita.
(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.
(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação.
(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas.
(EF07LP03) Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os prefixos e sufixos mais
produtivos no português.
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TODOS OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

- Elementos notacionais
da escrita.
- Léxico/morfologia

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial
e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual.
(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

- Coesão

(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico
discursivos de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e ordenação de eventos.
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora,
metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras.
(EF06LP03) Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica.
(EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos indicativo,
subjuntivo e imperativo afirmativo e negativo.
(EF07LP04) Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações.
(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a
intenção comunicativa.
(EF07LP05) Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação completa
e incompleta: intransitivos e transitivos.
(EF06LP06) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os
substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito
simples e composto).
(EF07LP06) Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em situações comunicativas e
na produção de textos.
(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem a utilização
de conectivos, nomeando-os como períodos compostos por coordenação.

- Sequências textuais

- Figuras de linguagem

- Léxico/morfologia

- Morfossintaxe

- Sintaxe

- Elementos notacionais
da escrita/morfossintaxe

- Semântica Coesão

(EF07LP07) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito,
predicado, complemento (objetos direto e indireto).
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em torno de
um núcleo verbal e períodos como conjuntos de orações conectadas.
(EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido do
substantivo sujeito ou complemento verbal.
(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples compostos.
(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que
ampliam o sentido do verbo núcleo da oração.
(EF07LP10) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e tempos verbais,
concordância nominal e verbal, pontuação etc.
(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas
orações são conectadas por vírgula ou por conjunções que expressem soma de sentido (conjunção ―e‖)
ou oposição de sentidos (conjunções ―mas‖, ―porém‖).
(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração.
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: tempos verbais
concordâncias nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
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(EF06LP12) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), recursos
semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes
(discurso direto e discurso indireto).
(EJAI04LP13JE) Conscientizar-se da importância da pesquisa, da leitura e do investimento em cultura
geral para acompanhar as tendências de mercado;
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Construção do conhecimento (sala de aula invertida);
- Relação dialógica entre os sujeitos do processo;
- Valorização do conhecimento prévio do aluno;
- Troca de saberes e papéis – pesquisas e produções orais.
- Proposição de leituras colaborativas (rodas e clubes de leitura) e individuais.
- Construção coletiva do conhecimento;
- Valorização do conhecimento prévio do aluno;
- Relação dialógica entre os sujeitos do processo;
- Problematizações;
- Desenvolvimento das potencialidades do aprendente.
- Promover a participação de estudantes em discussões, debates e reuniões, mediadas pelo(a) professor(a), explorando as tecnologias digitais e fazendo com que o(a) estudante interaja e seja
ator (atriz) principal nesse processo.
- Promover rodas de conversa e leituras compartilhadas pertencentes ao gênero jornalístico/informativo/opinião que circulam em diferentes mídias.
- Práticas interdisciplinares.
- Pesquisas em diferentes fontes de informação
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
As concepções de avaliação que norteiam as práticas de ensino da Língua Portuguesa não se restringem apenas na leitura e escrita, a avaliação tem que levantar dados (através do diagnóstico),
ser processual (ajudando os alunos na leitura, interpretação e produção de textos), além de considerar todos os elementos do desenvolvimento do aluno (social, aprendizagem de conteúdos,
emocional, comportamental, expressividade e participação).
A avaliação deve ser contínua, cumulativa e sistemática, verificando o que os alunos conhecem para que o professor possa sanar suas dificuldades e desafiá-los para avançarem e progredirem na
construção dos conhecimentos que serão apresentados e discutidos na escola. Visa formar e informar os alunos a respeito de seu desenvolvimento como estudantes capazes de passarem em
qualquer exame e cidadãos cientes de seu lugar no mundo, utilizando algumas ferramentas como: simulados, seminários, trabalhos em grupos, sendo o aluno co- autor da construção do próprio
conhecimento. Essa avaliação aparece como uma estratégia que foge à maneira tradicional de medir os desempenhos dia alunos, fazendo acompanhamento mais aprofundado e individual do
aluno. Ela será aplicada de modo diário, ocasional e periódico: revisão de cadernos e deveres de casa, aplicação de provas, desenvolvimento de projetos, etc
A partir dos resultados obtidos é possível orientar e regular a construção do Conhecimento, sendo possível desencadear, observar, analisar e intervir ( ou remediar ) no momento oportuno. A
avaliação objetiva e flexibiliza o enriquecimento acadêmico e profissional dos alunos.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
PROJETO DE VIDA
“EMPREENDEDORISMO”- Atitude empreendedora/ planejando o futuro: A Educação empreendedora ocupa um espaço importante na Educação. Isso porque ela pode desenvolver algumas
habilidades da sociedade contemporânea, como autonomia, capacidade de se adaptar a situações novas e criar soluções. A proposta busca inspirar nos estudantes (independente da etapa do
estágio ou componente curricular) a vontade de empreender. A escola é um bom espaço para que essas habilidades possam ser desenvolvidas e vivenciadas, preparando os nossos alunos para
este novo tempo, em que a criatividade, inovação e autogestão são cada vez mais valorizadas. O ensino empreendedor estimula conversas sobre sonhos pessoais e profissionais e possibilita
desenvolver habilidades necessárias para a vida como planejar, buscar informações, estabelecer metas, ser persistentes, autoconfiantes, protagonistas. As atividades devem conter desafios,
estimular a criatividade, colaboração, ser lúdica e focar na atitude empreendedora, para que os alunos da EJAI, além de saírem mais preparados para o mercado de trabalho, também desenvolvem
competências úteis para toda a vida. Na verdade, o que se pretende com esse tipo de abordagem é propor atividades educativas que ofereçam algumas noções profissionais e financeiras, mas
sempre de maneira a estimular habilidades e competências úteis em diversos contextos. Em primeiro lugar, é preciso adotar metodologias de ensino que incentivam a participação do aluno em
vez de insistir em aulas antiquadas. Essas metodologias, também chamadas de ―aprendizagem ativa‖, estimulam o aluno a construir seu conhecimento e suas habilidades de maneira mais
autônoma, o que é totalmente necessário para o desenvolvimento das competências empreendedoras. Nesse processo, os recursos tecnológicos podem ser grandes aliados, já que o aluno
também precisa aprender a lidar bem com as novas tecnologias. É sempre uma boa ideia estar atento às tendências em educação para utilizar também as possibilidades de interação e participação
que as tecnologias oferecem.
O planejamento do conteúdo de uma aula de empreendedorismo deve partir da ideia de transformar a realidade em que os alunos se inserem. É preciso que o professor sempre tenha uma visão
realista e baseada em exemplos. A aula também precisa ser estimulante, e para isso é possível propor projetos e atividades práticas, como por exemplo, o desenvolvimento de algum produto, de
uma ideia de negócio ou até mesmo de um projeto social. Assim, os alunos conseguem desenvolver uma visão estratégica, perseverança e planejamento.
UNIDADES TEMÁTICAS/
EIXOS
CAMPOS DE
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
HABILIDADES
TEMÁTICOS
ATUAÇÃO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
 LEITURA
(EF08LP01)* Conhecer, identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
sites noticiosos, nacionais, locais e regionais, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são
- Reconstrução do
noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar e o destaque/enfoque
contexto de produção, dado e a fidedignidade da informação.
circulação e recepção (EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver
estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, data e local da
de textos.
publicação, autoria, URL, da análise da formatação, da comparação de diferentes fontes, da consulta
Caracterização do
a sites de curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos etc.
IDENTIDADE
campo jornalístico e (EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias
relação
entre
os
JORNALÍSTICO
no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver
Globalização
MEDIÁTICO
uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos.
gêneros em
circulação, mídias e (EF89LP02) Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos
pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.)
práticas da cultura
envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e
digital
ética nas redes.
(EJAIE5LP01JE) Ler e identificar uma cultura favorável ao desenvolvimento de atitudes, capacidades
e valores que promovam o empreendedorismo (criatividade, inovação, organização, planejamento,
responsabilidade, liderança, colaboração, visão de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade
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- Relação entre textos

- Estratégia de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto.
Apreciação e réplica

- Efeitos de sentido

- Efeitos de sentido.
Exploração da
multissemiose



PRODUÇÃO DE
TEXTOS

Textualização de textos
argumentativos e
apreciativos

Estratégia de produção:
planejamento de textos
informativos.

científica, entre outros), entendido como competência essencial ao desenvolvimento pessoal, à
cidadania ativa, à inclusão social e à empregabilidade.
(EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação
veiculada em textos diferentes, consultando sites e serviços de checadores de fatos.
(EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância social, comparando
diferentes enfoques por meio do uso de ferramentas de curadoria.
(EJAIE5LP02JE) Esclarecer expectativas em relação a globalização expondo os educandos ao
empreendedorismo, permitindo o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais,
capazes de proporcionar que estes ampliem sua visão de mundo e percebam oportunidades pessoais
e profissionais que poderiam passar despercebidas.
(EJAIE5LP03JE) Selecionar e expor através da leitura, dicas pertinentes ao mundo do futuro
empreendedor
(EF89LP03)* Compreender e analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de
leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de
forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos.
(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e
contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor, comentário, artigo de opinião,
resenha crítica etc.), posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada.
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de
apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes
de informação) e seus efeitos de sentido.
(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos de
sentido devido ao tratamento e à composição dos elementos nas imagens em movimento, à
performance, à montagem feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens –
complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das
músicas e efeitos sonoros.
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um
ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem
relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase.
(EF09LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo
posição diante de tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto
e utilizando diferentes tipos de argumentos de autoridade, comprovação, exemplificação princípio etc.
(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
vista as condições de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de
circulação etc. –, a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado (de relevância
para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato ou tema
– que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes diversas,
análise de documentos, cobertura de eventos etc. –, do registro dessas informações e dados, da
escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc., da produção de infográficos, quando for o
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Estratégia de produção:
textualização de textos
informativos

Estratégia de produção:
planejamento de textos
argumentativos e
apreciativos

Estratégias de produção:
planejamento,
textualização, revisão e
edição de textos
publicitários.



ORALIDADE

Estratégias de produção:
planejamento e
participação em debates
regrados

caso, e da organização hipertextual (no caso a publicação em sites ou blogs noticiosos ou mesmo de
jornais impressos, por meio de boxes variados).
(EJAIE5LP04JE) Planejar com a ajuda do professor, o texto a ser produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve), sobre as escolhas mais pertinentes
de um empreendedor, e construir estratégias de forma coerente seguindo os passos para a construção
de um futuro sólido.
(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização composicional
(expositiva, interpretativa e/ ou opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos
compatíveis com as escolhas feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em vista as condições de
produção, as características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua organização hipertextual
e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem e adequação à normapadrão.
(EJAIE5LP05JE) Produzir reportagem impressa, com título, sobre globalização e empreendedorismo,
com linha fina (optativa), organização composicional (expositiva, interpretativa e/ou opinativa),
progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e reportagens
multimidiáticas.
(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto– objetivo,
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do tema ou questão a
ser discutido(a), da relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e
informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da
definição – o que pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas com especialistas, análise de
textos, organização esquemática das informações e argumentos –, dos (tipos de) argumentos e
estratégias que se pretendem utilizar para convencer os leitores.
(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e
complementar de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, panfleto, anúncio de
jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha da
questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, da definição do públicoalvo, das peças que serão produzidas, das estratégias de persuasão e convencimento que serão
utilizadas.
(EJAIE5LP06JE) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação e circulação.
Revisando e editando peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar
de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, anúncio de jornal, cards, internet, TV com o intuito de
produzir, estratégias de persuasão e convencimento que serão utilizadas.
(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de
interesse coletivo, com regras acordadas e planejar, em grupo, participação em debate, a partir do
levantamento de informações e argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido
(o que pode envolver entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, o registro das
informações e dados obtidos etc.), tendo em vista as condições de produção do debate – perfil dos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
ouvintes e demais participantes, objetivos do debate, motivações para sua realização, argumentos e
estratégias de convencimento mais eficazes etc. – e participar de debates regrados na condição de
membro de uma equipe de debatedor, apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a
perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do debate e poder
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VIDA PÚBLICA

participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e
diálogo para com as ideias divergentes.
(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas etc., como
forma de obter dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão discutidos ou
temático em estudo, levando em conta o gênero e seu contexto de produção, partindo do levantamento
de informações sobre o entrevistado e sobre a temática e da elaboração de um roteiro de perguntas,
garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática; realizar entrevista e fazer
Estratégias de produção:
planejamento, realização e edição em áudio ou vídeo, incluindo uma contextualização inicial e uma fala de encerramento para
edição de entrevistas orais. publicação da entrevista isoladamente ou como parte integrante de reportagem multimidiática,
adequando-a a seu contexto de publicação e garantindo a relevância das informações mantidas e a
continuidade temática.
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de
 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMI sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos
ÓTICA
utilizados.
(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de
diálogo com a tese do outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na
- Argumentação:
perspectiva aqui assumida, etc.
movimentos
(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio das
argumentativos, tipos de
modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções
argumento e força
adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas
argumentativa
e explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos noticiados ou as
- Estilo
- Modalização
posições implícitas ou assumidas.
(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou
 LEITURA
local que envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração
Reconstrução do contexto dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA – e a regulamentação da organização escolar
de produção, circulação e – por exemplo, regimento escolar –, a seus contextos de produção, reconhecendo e analisando
2, 3, 4, 5
recepção de textos legais e possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos históricos e
sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios
normativos.
democráticos e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida
digna tanto quanto eu tenho).
(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola (conselho de
- Contexto de produção,
escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos, movimentos, etc.), no
circulação e recepção de
munícipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como canais e plataformas de
textos e práticas
relacionadas à defesa de participação (como portal e-cidadania), serviços, portais e ferramentas de acompanhamentos do
trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação política, bem como de propostas e
direitos e à participação
proposições que circulam nesses canais, de forma a participar do debate de ideias e propostas na
social
esfera social e a engajar-se com a busca de soluções para problemas ou questões que envolvam a
vida da escola e da comunidade.
(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas abertas,
abaixo-assinados e petições on-line (identificação dos signatários, explicitação da reivindicação feita,
- Relação entre contexto
acompanhada ou não de uma breve apresentação da problemática e/ou de justificativas que visam
de produção e
sustentar a reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação de propostas políticas ou de soluções
características
para problemas de interesse público, apresentadas ou lidas nos canais digitais de participação, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
composicionais e
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estilísticas dos gêneros
Apreciação e réplica

- Estratégias,
procedimentos de leitura
em textos reivindicatórios
ou propositivos

- Curadoria de informação


PRODUÇÃO DE
TEXTOS

- Estratégia de produção:
Planejamento de textos
reivindicatórios ou
propositivos

Estratégias de escrita:
textualização, revisão e
edição

Escrita local e Econômica
 ORALIDADE
- Escuta.
Apreender o sentido geral
dos textos. Apreciação e
réplica Produção/Proposta
- Conversação
Espontânea
- Procedimentos de apoio
à compreensão.

identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou subscrição consciente
de abaixo-assinados e textos dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e fundamentada
frente às propostas.
(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se pretende
fazer/implementar, por que (motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios e consequências
esperados), como (ações e passos), quando etc. e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução,
contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a poder compreender e posicionar-se criticamente sobre
os dados e informações usados em fundamentação de propostas e analisar a coerência entre os
elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas.
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e
confiáveis.
(EJAIE5LP07JE) Ler e compreender sobre as profissões e as possibilidades existentes no mercado 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
de trabalho do município e região, buscando o que se adequa ao seu perfil/nível valorizando seu
conhecimento/experiência.
(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a
resolver ou propostas que possam contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar
demanda/necessidade, documentando-a de diferentes maneiras por meio de diferentes
procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar informações e dados relevantes de
fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas
fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justificar a
proposição de propostas, projetos culturais e ações de intervenção.
(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de
enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
diferentes tipos etc.
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das
vozes envolvidas (do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na
obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.
(EJAIE5LP08JE) Pesquisar e produzir textos e cartazes, na busca de novos horizontes através de
pesquisas, identificando a qualidade de vida, e introduzindo no mercado de trabalho as propostas
elaboradas pelos alunos do município de Jeremoabo-Ba;
(EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma discussão
ou apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do
que está sendo proposto e, quando for o caso, formular e negociar propostas de diferentes naturezas
relativas a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.
(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos oportunos,
em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação
científica, documentários e afins, identificando, em função dos objetivos, informações principais para
apoio ao estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final que destaque e reorganize os
pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de reflexões
pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos, considerações etc.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
378 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Tomada de nota



ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓ
TICA

- Movimentos
argumentativos e força dos
argumentos

- Textualização.
Progressão temática

- Textualização
- Modalização


ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMI
ÓTICA

- Fono-Ortografia
MUNDO DO
TRABALHO E
TECNOLOGIA
S
A vida é um
projeto,
autovalorização;

- Léxico/morfologia

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

- Morfossintaxe

- Semântica

- Coesão

- Modalização

(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
utilizados.
(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas anafóricas
(―que, cujo, onde‖, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos, nomes correferentes
etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais,
de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de
divulgação do conhecimento.
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que
2, 5
circulam na Web e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de links.
(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre
o valor de verdade e as condições de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos – quando
se concorda com (―realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem
dúvida‖
etc.) ou discorda de (―de jeito nenhum, de forma alguma‖) uma ideia; e os quase asseverativos, que
indicam que se considera o conteúdo como quase certo (―talvez, assim, possivelmente, provavelmente,
eventualmente‖).
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, regências
e concordância nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
(EF08LP05) Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e justaposição),
apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas.
(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da oração
(sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores).
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e indiretos de
verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente.
(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz passiva,
interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).
(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou
indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento
verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de modificadores
1, 2, 5
do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus
próprios textos.
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em períodos,
diferenciando coordenação de subordinação.
(EF08LP12) Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente,
incorporando-as às suas próprias produções.
(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial:
conjunções e articuladores textuais.
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- Figuras de linguagem


ORALIDADE E
ESCRITA
Discussão formal e
informal
Produção Autônoma



LEITURA

- Efeitos de sentido e
mecanismos da
textualidade.
Estratégias de leitura.
Apreciação e réplica.

SOCIEDADE E
CULTURA
ARTÍSTICO
LITERÁRIO
- Políticas
públicas.

(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial (articuladores) e referencial
(léxica e pronominal), construções passivas e impessoais, discurso direto e indireto e outros recursos
expressivos adequados ao gênero textual.
(EF08LP15) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome
relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais.
(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e
argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e
perífrases verbais, advérbios etc.).
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo,
antítese, aliteração, assonância, dentre outras.
(EJAIE5LP11JE) Conhecer e discutir as oportunidades no mercado de trabalho e seus processos de
empreendimentos locais e regionais;
(EJAIE5LP12JE) Pesquisar, produzir e discutir propostas empreendedoras no município e sua
valorização para futuras profissões em destaque.

Reconstrução da
textualidade e
compreensão dos efeitos
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos.


PRODUÇÃO DE
TEXTOS

- Construção da
textualidade

- Relação entre textos

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade
(referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses textos literários e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas,
personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer
honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros.
(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de
leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes –
romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias
romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de
suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros,
expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
(EF89LP34) Analisar a organização de texto dramático apresentado em teatro, televisão, cinema,
identificando e percebendo os sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que
sustentam sua realização como peça teatral, novela, filme etc.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10
(EJAIE5LP09JE) Ler, entender e compreender as culturas e politicas públicas empreendedoras
existentes na região.
(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas de
aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os
conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos
pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa.
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas
concretos, ciberpoemas, haicais, liras,
micro roteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e
semânticos (como figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações entre imagem e
texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido.
(EJAIE5LP10JE) Analisar e produzir cordéis, poemas, contos literários sobre as politicas publicas e os
empreendimentos locais e regionais.
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- Produções Regionais e
locais
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Construção do conhecimento (sala de aula invertida);
- Relação dialógica entre os sujeitos do processo;
- Valorização do conhecimento prévio do aluno;
- Troca de saberes e papéis – pesquisas e produções orais.
- Proposição de leituras colaborativas (rodas e clubes de leitura) e individuais.
- Construção coletiva do conhecimento;
- Valorização do conhecimento prévio do aluno;
- Relação dialógica entre os sujeitos do processo;
- Problematizações;
- Desenvolvimento das potencialidades do aprendente.
- Promover a participação de estudantes em discussões, debates e reuniões, mediadas pelo(a) professor(a), explorando as tecnologias digitais e fazendo com que o(a) estudante interaja e seja
ator (atriz) principal nesse processo.
- Promover rodas de conversa e leituras compartilhadas pertencentes ao gênero jornalístico/informativo/opinião que circulam em diferentes mídias.
- Práticas interdisciplinares.
- Pesquisas em diferentes fontes de informação
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
As concepções de avaliação que norteiam as práticas de ensino da Língua Portuguesa não se restringem apenas na leitura e escrita, a avaliação tem que levantar dados (através do diagnóstico),
ser processual (ajudando os alunos na leitura, interpretação e produção de textos), além de considerar todos os elementos do desenvolvimento do aluno (social, aprendizagem de conteúdos,
emocional, comportamental, expressividade e participação).
A avaliação deve ser contínua, cumulativa e sistemática, verificando o que os alunos conhecem para que o professor possa sanar suas dificuldades e desafiá-los para avançarem e progredirem
na construção dos conhecimentos que serão apresentados e discutidos na escola. Visa formar e informar os alunos a respeito de seu desenvolvimento como estudantes capazes de passarem
em qualquer exame e cidadãos cientes de seu lugar no mundo, utilizando algumas ferramentas como: simulados, seminários, trabalhos em grupos, sendo o aluno co- autor da construção do
próprio conhecimento. Essa avaliação aparece como uma estratégia que foge à maneira tradicional de medir os desempenhos dia alunos, fazendo acompanhamento mais aprofundado e individual
do aluno. Ela será aplicada de modo diário, ocasional e periódico: revisão de cadernos e deveres de casa, aplicação de provas, desenvolvimento de projetos, etc
A partir dos resultados obtidos é possível orientar e regular a construção do Conhecimento, sendo possível desencadear, observar, analisar e intervir ( ou remediar ) no momento oportuno. A
avaliação objetiva e flexibiliza o enriquecimento acadêmico e profissional dos alunos.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

15.2. ARTE
Desenvolver a percepção artística nos indivíduos é possibilitar a construção e
desenvolvimento da sensibilidade emocional e de expressões, um caminho de criação
intelectual do indivíduo procurando estimula-los a externar sua sensibilidade diante do
contato com os objeto, pessoas e movimentos culturais. Desta forma, arte pode
contribuir para que o aluno enxergue o mundo de maneira crítica em toda a sua
diversidade.
Seguindo o pensamento de Fowler (2001) Nos elucida bem sobre isso, ao
afirmar que a arte ensina a pensar receptivamente, desenvolvendo a sensibilidade e
consciência; a pensar esteticamente, tendo a consciência estética como modo de nos
relacionarmos com o mundo, ainda permite a referência da arte para outros aspectos
da vida; ensina a pensar criativamente, pois a ambiguidade das formas de expressão
simbólica requer um pensamento de ordem superior e a pensar comunicativamente,
pois sendo todas as formas de arte, meios de comunicação dão acesso ao ser
expressivo e comunicativo e à participação da criação do seu próprio mundo.
Assim, BNCC prevê que o ensino da Arte deva assegurar para os alunos a
possibilidade de se expressar criativamente em seu fazer investigativo. O componente
curricular de arte vem reafirmar a importância por meio das linguagens artísticas que
ela traz acontecendo por meio de vivências e experiências que façam parte da cultura
dos alunos e que sejam do interesse deles, para que assim a aprendizagem seja
significativa.
A comunidade escolar deve possibilitar o processo de interação do indivíduo
com o mundo sensível, para estimular o interesse pela arte desde o início que o
discente entre na escola, porém cabe a instituição permitir que este aluno amplie seus
conhecimentos sobre arte dando-lhe diversas possibilidades de aprendizagens.
No ensino fundamental é o momento da escola englobar as linguagens que
possam articular os conhecimentos inerentes a formação intelectual dos educandos
através de saberes referentes aos produtos e fenômenos artísticos que envolva a
prática de criar, o pensar, agir, sentir e permitir que possa exteriorizar seus
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sentimentos e emoções como forma de demonstrar a ação que promova
aprendizagem.
É dever do professor responsável pelo ensino de artes, proporcionar ao aluno
o conhecimento de diversas linguagens para que desperte a sensibilidade e se sinta
provocado a externar seus conhecimentos: sensíveis, corporal, visual e sonora que
são áreas indispensáveis para formação do indivíduo.
O processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno se dá através do
conhecimento de diferentes técnicas artísticas, materiais e recursos presentes em
diferentes povos e culturas como meio para comunicar e expressar, perceber, analisar
e criar maneiras artísticas exercitando assim sua imaginação.
Fischer (1987 p. 252) destaca ―A magia da arte está em que, esse processo de
recreação, ela mostra a realidade como possível de ser transformada, denominada e
tornada brinquedo.‖ É possível estudar arte de forma agradável, que venha a
despertar no aluno o interesse para conhecer a história.
De acordo com os PCNs, no ensino fundamental o currículo de artes deve
contemplar as quatro linguagens artísticas: Artes visuais, teatro, dança e música além
de inserir nessas linguagens as diferentes manifestações culturais (das mais clássicas
às vanguardistas) onde precisam ser analisadas a importância que essas linguagens
dispõe para formação de valores e que os alunos adquirem quando estas linguagens
estão inseridas na atividade educativa, que permitem o ser humano interagirem com
o mundo que vivem e com outras realidades. Nesse sentido, enquanto professor fazse necessário compreender e valorizar os processos de aprendizagem e
desenvolvimento criativo e humano do aluno, tornando essa etapa tão importante
quanto o resultado final, ou seja, o produto.
Dentro do processo de desenvolvimento do aprender na escola o aluno
segundo a BNCC é o agente principal da aprendizagem, da sua identidade pessoal e
coletiva, na sua produção de conhecimento. A proposta da base é resgatar o
estudante do papel de observador, de espectador em uma relação de troca com o
professor, oferecer a ele autonomia, o aluno como agente ativo e participativo nesse
processo de aprendizagem.
E o papel do professor diante desse protagonismo que consiste em observar,
perceber a necessidade de seu aluno tendo a sensibilidade de colocá-lo no centro do
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processo. Nesse contexto o professor torna-se o agente na mediação entre o aluno e
a busca por novos conhecimentos conforme afirma Buoro,
A arte reapresenta o mundo, o indivíduo e as práticas sociais, segundo uma
forma particular e subjetiva. Ao reapresentar as ideias, o indivíduo o faz por
meio de uma simbologia muito pessoal e que caracteriza as diferentes
linguagens artísticas: ora nos valemos dos símbolos linguísticos, ora dos
códigos corporais, ora dos musicais ou plásticos, etc. Este procedimento não
é apenas apresentar ou comunicar ideias e sentimentos, mas expressá-los
aliando o real e o imaginário, a razão e a emoção, perpassadas pelo que de
mais refinado habita em nós: nossa capacidade de criar e sonhar e, com isso,
elaborar conhecimentos que nos humanizam. (BUORO.1996. p.45)

Cada indivíduo, tem sua forma particular de analisar, ler e representar arte,
dessa forma demonstrará a sua bagagem cultural, seus conhecimentos e habilidades
desenvolvidas no decorrer de sua vida e das relações estabelecidas com o meio em
que está inserido.
Por fim, é preciso compreender que todos os professores não importando área
do conhecimento em que atuam, são totalmente corresponsáveis na alfabetização dos
alunos, na formação do cidadão, bem como na formação individual, promovendo uma
abertura cultural, enriquecendo assim a aprendizagem de todos os envolvidos no
processo educacional.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprecia uma Educação embasada
no desenvolvimento integral dos alunos, o que engloba as dimensões culturais,
sociais, emocionais, físicas e intelectuais. Sendo assim, definir competências como a
―indicação sobre o que os estudantes devem SABER SER, mas também do que
devem SABER FAZER.‖
Pensar a Arte e suas especificidades na modalidade EJAI implica a adaptação
de diversos meios (técnicas, tecnologias, materialidades, estudos etc.) que estão
presentes em cada uma das áreas artísticas. Faz-se necessário problematizar e
indagar: como a Arte e as expressões artísticas estão sendo compreendidas e
desenvolvidas? Como as expressões dos jovens, adultos e Idosos estão sendo
potencializadas? Que trabalhos podem ser realizados? Para isso é preciso, também,
que se pense o que é trabalhado como conteúdo de Arte.
Partindo do pressuposto de que a Arte é uma área com conteúdos próprios a
serem aprendidos para a construção do conhecimento, é necessário que se tenha
objetivos, metodologias e intencionalidades bem definidas, para que o estudante
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consiga compreender a sequência e a lógica daquilo que está construindo. Nessa
perspectiva, a Arte é algo a ser apreendido e desenvolvido processualmente, é própria
de cada ser humano, e não é um privilégio de poucos.
Nessa perspectiva, a abrangência da Arte ganha novos contornos. Elementos
da vida cotidiana e dos meios de comunicação entram em cena como possibilidade
de ampliação do campo conceitual da Arte. E, como diz Barbosa (1998), é preciso
levar a Arte, que hoje está circunscrita a um mundo socialmente limitado, a se
expandir, tornando-se patrimônio cultural da maioria e elevando a qualidade de vida
da população.
As práticas pedagógicas do componente curricular de arte para EJAI têm no
sujeito a centralidade do processo e para isso o trabalho parte do conhecimento de
suas identidades. O estudo da Arte e seus campos (Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro), como área do conhecimento em suas especificidades, também constitui um
saber que permeia os sujeitos, com suas histórias de vida, seus cotidianos: o trabalho,
a família, suas emoções, a ética etc., criando assim uma trama de possibilidades que
trará novas nuances para o ensino e aprendizagem na Educação de Jovens, Adultos
e Idosos.
Assim no que se refere às competências, é possível esperar que os educandos
do nas series iniciais/ finais do ensino fundamental e na modalidade EJAI, adquiram
e saibam utilizar as várias linguagens deste componente curricular já mencionado,
possibilitando-os a aquisição de conhecimento dos diversos saberes artísticos em
torno deste componente. Tendo em vista, que o trabalho com as competências está
interligado as saberes pertinentes para o desenvolvimento do aluno como sujeito
político, social e cultural para a cidadania e trabalho. Tais competências têm como
intuito um indivíduo letrado e seu desenvolvimento integral para a sociedade.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais
do seu entorno social, patrimônio material e imaterial, dos povos indígenas, das
comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e
espaços, para reconhecer a Arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível
a diferentes contextos e dialogar com as diversidades.
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2.

Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas,
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e
comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na
prática de cada linguagem e nas suas articulações.

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas
manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, suas tradições
e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando

espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
6.

Estabelecer relações entre Arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da Arte na sociedade.

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e
culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas Artes.
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com
suas histórias e diferentes visões de mundo.

Em linhas gerais, pode-se dizer que as competências que deverão ser
desenvolvidas pelos estudantes acontecerão ―ao fazer, conhecer e apreciar
produções artísticas que são ações que integram o perceber, o pensar, o aprender, o
reAcRoTrdEar, o imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar e acompanha o processo de
desenvolvimento da criança e do jovem.‖
Consequentemente, Compreende-se assim que para serem desenvolvidas as
competências, é necessário praticar, tomar conhecimento, contemplar as produções
artísticas através de atividades que associem à percepção, o pensamento, a
aprendizagem, a comunicação que deve fazer parte do cotidiano dos estudantes. É
importante ressaltar, todavia, que para que isso ocorra os educadores devem por meio
de suas práticas metodológicas propiciarem o desenvolvimento das habilidades
elencadas para cada etapa, ou seja, os saberes cognitivos e socioemocionais, que
podem ser traduzidas como capacidades/aptidões, bem como, os objetos do
conhecimento que proporcionam a formação integral do aluno. Tendo em vista o
reconhecimento das diversidades de saberes existente, dessa forma colocando em
evidencia o caráter, social, cultural e político.
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EIXOS TEMÁTICOS

O ensino de artes leva cada indivíduo a expressar seus sentimentos e sua
criatividade através do processo artístico. Os eixos temáticos estão divididos em
cincos: Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Artes Integradas, que tem como
finalidade a formação integral do aluno de acordo com a BNCC (p. 197) ―é preciso
reconhecer a diversidade de saberes, experiências e práticas artísticas como modos
legítimos de pensar, de experienciar e de fruir a Arte, o que coloca em evidência o
caráter social e político dessas práticas‖.
Portanto, ensinar artes pautadas nessas especificidades traz um trabalho de
apreciação capaz de aprofundar a capacidade de cada aluno olhar a artes como forma
de sensibilização e reflexão das diversas culturas, tornando o discente autônomo das
suas próprias produções.
No eixo temático de Artes Visuais: temos a ideia de que os alunos devem
apropriar-se de diversas culturas, possam vivenciar diversas possibilidades de
criação, expressão e transformação da cultura cotidiana.
No eixo de Dança: traz a proposta de que os discentes possam articular
processos cognitivos e use o corpo como fonte de relação refletindo sobre a
corporeidade e os conhecimentos estéticos no avanço da aprendizagem
organizacional sabem- se que essa aprendizagem organizacional deve ser tratada
como um processo fluido.
O Eixo temático Música: propõe que o trabalho deve partir dos diferentes
registros musicais, trabalhar com composição, sonorização, os elementos que
constituem a música (altura, timbre, melodia, ritmo, etc)
O Eixo de Teatro: discute sobre o trabalho está pautado na ressignificação da
vida, reconhecimento e apreciação das formas de manifestação do teatro, elementos
da arte de imitar, o faz de conta, etc.
A temática Arte integrada: pontua que deve trabalhar a valorização do
patrimônio cultural, material e imaterial, culturas diversas (matrizes indígenas,
africanas e europeias, de diferentes épocas para favorecer e engrandecer o
vocabulário e repertório das diferentes linguagens artísticas.
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Em síntese, o componente curricular de Arte no Ensino Fundamental vem
trazer a articulação, manifestações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo
o desenvolvimento artístico dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhe
são contemporâneas, reunindo expressões e técnicas inovadoras que incentivem a
reflexão. Sendo assim os discentes precisam explorar a diversidade do Ensino de
artes permitindo que as propostas às corporalidades, visualidades, musicalidades,
teatralidades, entre outros, e assim estejam sempre presentes no cotidiano.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 1º e 2º ANO
Ano/série: 1º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e
valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação
identitária. As ações educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo
do diálogo com as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação
do sujeito com a sua realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a
localidade.
2. A musicalização no ciclo de alfabetização- Sabendo-se que a música pode contribuir para o processo de ensino- aprendizagem nos ciclos de alfabetização, ainda
vivemos muitas inquietações dentro das instituições escolares , quando as aulas são feitas apenas a base de leituras de textos e responder questões escritas no quadro ,
sem dinamização das metodologias. Deste modo podemos explorar várias temáticas a partir do tema apresentado. Portanto o que precisamos fortalecer em nosso município
são os estímulos no desenvolvimento afetivo, estético, cognitivo e sensorial, trabalhando através de práticas musicais contribuindo assim para a alfabetização e letramento
de nossos educandos. As práticas com musicalização contribuirão para que a criança conheça melhor a si mesma, a comunicação com outro, respeito ao próximo,
autodisciplina, tornando-se muitas vezes um fator de expressão social e cultural do indivíduo.
3. Cultura alimentar saudável- Segundo os PCNs, Naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças estruturais da sociedade,
necessárias para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente para sua efetivação. Educação e saúde estão intimamente relacionadas e,
em especial, a educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. A despeito de que educar para a saúde seja responsabilidade de muitas outras
instâncias, em especial dos próprios serviços de saúde, a escola ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço genuíno de promoção da
saúde. (PCN saúde, p. 259);
4. Cultura empreendedora- Empreender é mais do que abrir o próprio negócio ou desenvolver habilidades de gestão de empresas; a educação empreendedora incentiva o
autoconhecimento e a busca pelo entendimento do outro, dos problemas sociais, com o objetivo de criar soluções que impactem e transformem a vida das pessoas e da
comunidade. Ensinar sobre empreendedorismo desde cedo desperta nos jovens iniciativa e atitude empreendedora, independentemente de qual o seja o seu projeto de
vida. ―Nesse sentido, destaca-se que desenvolver competências empreendedoras é fazer com que o jovem se coloque como o grande protagonista de sua história,
conhecendo suas potencialidades para buscar ou criar oportunidades e com o senso de pertencimento e de responsabilidade, para que atue procurando resolver os
problemas comuns e desta forma seja um agente de transformação.‖

EIXOS
OBJETOS DO
TEMÁTICOS CONHECIMENTO
Contextos e Práticas

HABILIDADES
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, a partir de seu
contexto artístico cultural e suas manifestações local, regional e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF01AR01BA) Apontar a influência da matriz das Artes Visuais produzidas no contexto Urbano e Rural nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais
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ARTES
VISUAIS

Elementos da
Linguagem
Matrizes Estéticas e
Culturais - Cultura
como elemento de
atração turística

Materialidades

Processos de Criação

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.).
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das Artes Visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF01AR02BA) Identificar formas distintas das Artes Visuais tradicionais e contemporâneas, a partir de seu contexto
histórico-artístico-cultural e suas manifestações.
(EF01AR03BA) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais presentes nas primeiras
formas de arte dos diferentes povos brasileiros das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não convencionais.
(EF01AR04BA) Identificar e apreciar formas distintas das Artes Visuais com a criação de formas de moldes vazados
com elementos: ponto, linha, forma, cor.
(EF15AR05) Experimentar a criação em Artes Visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes
espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das Artes Visuais (museus, galerias, instituições, artistas,
Sistemas da Linguagem artesãos, curadores etc.).
(EF01AR05BA) Identificar as formas geométricas a partir do controle da motricidade, respeitando a percepção do
imaginário.
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos,
Contextos e Práticas
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.
(EF01AR06BA) Apreciar, reconhecer, identificar e produzir elementos constitutivos da dança.

DANÇA

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento
dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.)
Elementos
da e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.
Linguagem
(EF01AR07BA) Interessar-se e desenvolver a disciplina necessária à prática das diversas modalidades de atividades
físicas e artísticas, bem como de atividades rítmicas expressivas.
(EF01AR08BA) Conscientizar-se da função dinâmica do corpo, do gesto e do movimento como uma manifestação
pessoal e cultural, promovendo o autoconhecimento.
(EF01AR09BA) Conhecer e descrever aspectos da dança, em suas diversas modalidades, formas de expressão, a saber:
capoeira, samba de roda, etc., considerando a cultura local, regional e nacional.
Matrizes Estéticas e (EF01AR10BA) Contextualizar a história das diversas modalidades de dança e atividades rítmicas expressivas, a saber:
Culturais
Capoeira, Maculelê, Bate Barriga, Balé Clássico, dentre outras, por meio de vivências corporais.
(EF01AR11BA) Vivenciar, contextualizar e executar a ginga e os golpes de defesa e ataque da capoeira a partir de
dinâmicas em grupos, reconhecendo a capoeira como um processo artístico de dança, e não de violência.
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Processos de Criação

Contexto e Práticas

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando os
aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de
dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na
escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF01AR12BA) Vivenciar práticas de dança e atividades rítmicas e expressivas culturais locais, regionais e nacionais,
em suas diversas possibilidades na escola, na comunidade e em espaços culturais da região.
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e
analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF01AR13BA) Conhecer as propriedades do som em diversos contextos.

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
da por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.
(EF01AR14BA) Identificar gêneros musicais em diferentes contextos de circulação, em especial aqueles da comunidade,
vida cotidiana e de outros contextos culturais.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal),
na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de
Materialidades
instrumentos musicais variados.
(EF01AR15BA) Experimentar improvisações e composições de modo individual, coletivo e colaborativo.
Matrizes Estéticas e (EF01AR16BA) Conhecer, utilizar e aprender os toques básicos da capoeira a partir da utilização de instrumento.
Culturais
(EF01AR17BA) Apreciar, conhecer e identificar os instrumentos utilizados na capoeira.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons, partituras
Notação e registro
criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical
musical
convencional.
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons
Processos de Criação corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo,
percebendo-se em espaço e tempo musical e corporal.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e
Contextos e Práticas
o repertório ficcional.
(EF01AR18BA) Reconhecer eapreciar formas distintas de manifestações do teatro, aprendendo a ver e a ouvir histórias
dramatizadas e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.
Elementos
Linguagem

MÚSICA

Elementos
Linguagem

TEATRO

1,2,3,4,5,8,9

da (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).

Processos de Criação

(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos
criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes
matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro,
ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de
forma intencional e reflexiva.
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INTEGRADAS

(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF01AR19BA) Identificar, reconhecer e vivenciar diferentes estéticas teatrais.
(EF01AR20BA) Produzir e contextualizar jogos teatrais para resolver situações cotidianas e em todos os lugares.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre as diversas linguagens
Processos de Criação
artísticas.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, cançõese histórias de diferentes
Matrizes
Estéticas matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e cultural do lugar onde vive, da sua região e
nacionalidade.
Culturais
(EF01AR21BA) Realizar rodas de capoeira, dança e outras atividades rítmicas e expressivas culturais, locais, regionais
e nacionais em suas diversas possibilidades.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira,
Patrimônio Cultural
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em
Arte e Tecnologia
áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística e para resolver situações cotidianas.

1,2,3,4,5,6,8,9

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS














Promover movimentos de socialização entre as crianças;
Promover atividades de faça uso de diversos tipos de materiais como: sucata, argila, lápis de cor, tecido, etc.;
Instigar a percepção visual da criança acerca de detalhes, composições, cores e semelhanças.
Divulgação da cultura quilombola, utilizando a tradição como elemento de atração turística, agregada à possibilidade de melhoria financeira.
Promover um diálogo com os alunos sobre o que conhece do corpo e sua percepção, nomeando suas partes e articulações sem e com uso de material;
Utilizar músicas instrumentais do acervo folclórico local e popular brasileiro.
Confecção de instrumentos musicais e demonstração de como manuseá-los.
Incentivar a criação de composição de danças, partindo do som do próprio nome;
Propiciar momentos de escuta e identificação dos diversos tipos de som presentes na comunidade local (instrumental e presentes na natureza.
Organizar aulas numa sequência, oferecendo estímulos por meio de jogos preparatórios, com o intuito de desenvolver habilidades necessárias para o teatro, como atenção, observação
e concentração;
Selecionar temas que instiguem a criação do aluno em vista de um progresso na aquisição e domínio da linguagem teatral.
Explorar os elementos da linguagem Circense e os movimentos dos brinquedos e brincadeiras infantis do acervo popular
Contextualizando com os temas e/ou projetos da escola.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
O processo de avaliação se dará de forma processual e qualitativa, considerando todos os aspectos do ensino da arte como a sua desenvoltura durante as atividades de
teatro, filme, dança, música, pintura, expressão corporal, grafismos, etc. Dessa forma as crianças estarão sendo avaliadas em todos os momentos, através da observação
quanto a participação, integração com o grupo e interesse e desempenho do aluno, etc.
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Ano/série: 2º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE

TEMAS INTERCURRICULARES
5. Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e
valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação
identitária. As ações educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo
do diálogo com as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação
do sujeito com a sua realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando -o com as fontes de renda que movem a
localidade.
6. A musicalização no ciclo de alfabetização- Sabendo-se que a música pode contribuir para o processo de ensino- aprendizagem nos ciclos de alfabetização, ainda
vivemos muitas inquietações dentro das instituições escolares , quando as aulas são feitas apenas a base de leituras de textos e responder questões escritas no quadro ,
sem dinamização das metodologias. Deste modo podemos explorar várias temáticas a partir do tema apresentado. Portanto o que precisamos fortalecer em nosso município
são os estímulos no desenvolvimento afetivo, estético, cognitivo e sensorial, trabalhando através de práticas musicais contribuindo assim para a alfabetização e letramento
de nossos educandos. As práticas com musicalização contribuirão para que a criança conheça melhor a si mesma, a comunicação com outro, respeito ao próximo,
autodisciplina, tornando-se muitas vezes um fator de expressão social e cultural do indivíduo.
7. Cultura alimentar saudável- Segundo os PCNs, Naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças estruturais da sociedade,
necessárias para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente para sua efetivação. Educação e saúde estão intimamente relacionadas e,
em especial, a educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. A despeito de que educar para a saúde seja responsabilidade de muitas outras
instâncias, em especial dos próprios serviços de saúde, a escola ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço genuíno de promoção da
saúde. (PCN saúde, p. 259);
Cultura empreendedora- Empreender é mais do que abrir o próprio negócio ou desenvolver habilidades de gestão de empresas; a educação empreendedora incentiva o
autoconhecimento e a busca pelo entendimento do outro, dos problemas sociais, com o objetivo de criar soluções que impactem e transformem a vida das pessoas e da
comunidade. Ensinar sobre empreendedorismo desde cedo desperta nos jovens iniciativa e atitude empreendedora, independentemente de qual o seja o seu projeto de
vida. ―Nesse sentido, destaca-se que desenvolver competências empreendedoras é fazer com que o jovem se coloque como o grande protagonista de sua história, conhecendo
suas potencialidades para buscar ou criar oportunidades e com o senso de pertencimento e de responsabilidade, para que atue procurando resolver os problemas comuns e
desta forma seja um agente de transformação.‖

EIXOS
OBJETOS DO
TEMÁTICOS CONHECIMENTO
Contexto e Práticas

HABILIDADES
(EF15AR01) Identificar e apresentar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, a
partir do seu contexto artístico cultural e suas manifestações local, regional e nacional, cultivando a
percepção, imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF02AR01JE) Diferenciar as principais características das artes visuais produzidas em um ambiente
urbano ou rural.
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ARTES
VISUAIS

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento, etc.).
(EF02AR02JE) Identificar o que determinada arte visual está querendo expressar. Identificando as
principais características de cada uma delas.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes
Matrizes estéticas e visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
culturais
(EF02AR03JE) Verificar e distinguir as diferentes formas das Artes visuais, sejam elas tradicionais ou
contemporâneas.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
Materialidades
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e
Processos de
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
Criação
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
Elementos da
Linguagem

Sistemas de
Linguagem
Contextos e Práticas

Elementos da
Linguagem

DANÇA

Matrizes estéticas e
culturais

Processos de
Criação

1,2,3,4,5,6,8,9

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições,
artistas, artesãos, curadores etc.).
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos,
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.
(EF02AR04JE) Saber como acontece o processo de composição de uma dança.
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento
dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos
etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.
(EF02AR05JE) Conhecer diversas formas de guiar para a construção de uma dança, sendo elas: ritmo, direções,
etc.)
(EF02AR09BA) Conhecer e descrever aspectos da dança em suas diversas modalidades, formas de expressão, a
saber: capoeira, samba de roda, etc. , considerando as culturas local, regional e nacional.
(EF02AR10BA) Contextualizar a história das diversas modalidades de dança e atividades rítmicas expressivas, a
saber: capoeira, maculelê, bate-barriga, balé clássico, dentre outras, por meio de vivências corporais.
(EF02AR11BA) Vivenciar, contextualizar e executar a ginga e os golpes de defesa e ataque da capoeira a partir de
dinâmicas em grupos, reconhecendo a capoeira como um processo artístico de dança, e não de violência.
(EF02AR06JE) Entender o processo histórico que envolve as seguintes danças: capoeira, samba de roda, forró,
bate-barriga, entre outras.
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando os
aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de
dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas
na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1, 2, 4, 8

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
394 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Contexto e Práticas

Elementos da
Linguagem

Materialidade

MÚSICA

Notação e Registro
Musical
Processos de
Criação

Contexto e Práticas

Elementos da
Linguagem

TEATRO

Processos de
Criação

Processo de criação

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e
analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida
cotidiana.
(EF02AR07JE) Compreender quais são os elementos constitutivos da música e os diferentes contextos músicas
existentes.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação
musical.
(EF02AR08JE) Explorar as propriedades do som e os elementos constitutivos da música em diversos contextos
musicais
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão
corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as
características de instrumentos musicais variados.
(EF15AR09JE) Identificar e distinguir os diferentes timbres existentes em fontes sonoras.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons,
partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a
notação musical convencional.
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes,
sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e
colaborativo.
(EF15AR10JE) Compreender como acontece o desenvolvimento de uma composição individual ou coletiva.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar
e o repertório ficcional.
(EF02AR11JE) Compreender o significado da palavra ―Teatro‖ e suas principais características.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas.
(EF15AR12JE) Compreender a importância do teatro na educação.
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos
de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do
outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de
partida, de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens
artísticas.
(EF02AR23BA) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas da cultura local, regional e nacional.
(EF02AR13JE) Reconhecer o processo de produção de arte local como uma possibilidade de gerar renda.
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Matrizes Estéticas e
Culturais

Patrimônio Cultural

Arte e Tecnologia

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e cultural do lugar onde vive, da sua região e
nacionalidade.
(EF02AR24BA) Realizar rodas de capoeira, dança e outras atividades rítmicas e expressivas culturais, locais,
regionais e nacionais, em suas diversas possibilidades.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a
construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF02AR25BA) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial a
local, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativo às diferentes linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística e para resolver situações cotidianas.
(EF15AR14JE) Expressar artisticamente problemáticas sociais, políticas, econômicas e culturais.
(EF15AR15JE) Utilizar produções artísticas como forma de divulgação do patrimônio local.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Mostrar aos alunos as diversas formas que as artes visuais possuem, desde as tradicionais até as mais atuais.
- Apresentar aos alunos as diversas formas de artes visuais urbanas e rurais existentes.
- Apresentar os elementos que fazem parte do desenvolvimento das artes visuais.
- Identificar e explicar as diferentes formas de artes visuais para uma melhor compreensão.
- Analisar as diferentes matrizes estéticas e culturais que envolve as artes visuais.
- Desenvolver e praticar as artes visuais entre os alunos.
- Apresentar e estudar sobre os elementos que fazem parte das artes visuais.
- Mostrar e falar sobre as características e quais são as categorias existentes nas artes visuais.
- Mostrar as diferentes formas de danças que existem no mundo.
- Realizar uma dança coletiva com todos os alunos, afim de mostrar as diferentes formas de danças e os estilos músicas existentes.
- Apresentar de forma clara e objetiva a relação que existe entre o nosso corpo e o movimento que vai surgindo de acordo com a dança.
- De forma espontânea, mostrar aos alunos a forma como se dança e o que nos ajuda quando dançamos.
- Ensinar aos alunos as diferentes modalidades de danças já existentes no mundo.
- Apresentar as principais características de danças nacionais.
- Apresentar aos alunos um momento de descontração em que eles poderão, sozinhos ou juntos, realizar danças da forma que se sentirem mais confiantes e à vontade.
- Apresentar os diferentes gêneros de músicas que existem, compreendendo o que querem dizer as letras das músicas.
- Estudar os elementos que constituem o desenvolvimento de uma música.
- Apresentar os elementos que fazem parte do desenvolvimento da música.
- Identificar e estudar as propriedades dos elementos da música, cantando e lendo a letra das músicas.
- Apresentar diferentes músicas aos alunos para entenderem as diferentes fontes sonoras que uma música pode conter.
- Analisar e observar as formas músicas existentes e assistir a alguns vídeos clip de músicas.
- Desenvolver a capacidade e criatividade dos alunos em apresentar letra de músicas.
- Mostrar aos alunos as diferentes formas de se fazer teatro, fazendo breves encenações com a participação dos alunos
- Mostrar elementos em sala de aula que ajudarão os alunos a identificar os principais elementos de um teatro.
-Apresentar vídeos que mostram a importância do teatro na educação dos alunos.
-Elaborar atividades coletivas, onde os alunos irão fazer encenações para uma melhor compreensão sobre o tema.
- Visitar espaços de produção artística: Espaço Nordeste, feiras de artesanato e registrar com fotos para uma exposição.
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- Produção e gravação de paródias sobre história da cidade.
- Realização de uma feira de artesanato.
- Através de expressão corporal (brincadeiras com dança, jogos lúdicos com música, contação de histórias, dinâmicas, interpretação de histórias contadas e cantadas.
- Confecção de brinquedos reciclados.
- Apresentação dos grupos folclóricos da cidade.
- Visita as comunidades quilombolas de Jeremoabo.
- Visita a rádio local.
- Produção de um programa de rádio.
- Exposição de vídeo e fotografias feitos pelos alunos.
- Produção de imagens com xilogravuras.
- Produção de cartões postais com os pontos turísticos da cidade.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
O processo de avaliação se dará de forma processual e qualitativa, considerando todos os aspectos do ensino da arte como a sua desenvoltura durante as atividades de
teatro, filme, dança, música, pintura, expressão corporal, grafismos, etc. Dessa forma as crianças estarão sendo avaliadas em todos os momentos, através da observação
quanto a participação, integração com o grupo e interesse e desempenho do aluno, etc.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 3º AO 5º ANO
Ano/série: 3º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas
de controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças,
fazendo-a experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A
aplicabilidade das práticas pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos
culturais da nossa cidade, com isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as
nossas diferenças. Minimizando assim, preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a
construir a identidade do povo Jeremoabense. Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes
culturais que fazem parte desse contexto.
EIXOS
OBJETOS DO
TEMÁTICOS CONHECIMENTO

ARTES
VISUAIS

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, a partir de seu
contexto artístico cultural e suas manifestações local, regional e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório
Contextos e práticas
imagético.
(EF03AR01BA) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, enfatizando a produção artística moderna
brasileira como propositora da independência cultural do país e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço,
Elementos
da movimento etc.).
linguagem
(EF03AR02BA) Demonstrar, empregar e ilustrar elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.), identificando-os e percebendo-os nas manifestações artísticas visuais estudadas como
elementos que caracterizam visualmente as obras de Artes Urbanas.
Matrizes estéticas e (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
culturais
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais,
Materialidades
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
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Processos de criação

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes
espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
(EF03AR03BA) Dialogar sobre a própria criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plu rais, ampliando a
percepção da multiplicidade de significados atribuíveis às manifestações artísticas.

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas,
Sistemas da linguagem artesãos, curadores etc
Contextos e práticas

Elementos da
linguagem

DANÇA
Processos de criação

Contextos e práticas

Elementos da
linguagem

Materialidades

MÚSICA
Notação e registro
musical

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos,
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento
dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos
etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.
(EF03AR05BA) Interessar-se e desenvolver a disciplina necessária à prática das diversas modalidades de atividades
físicas
e
artísticas
bem como de atividades rítmicas expressivas.
(EF03AR06BA) Conscientizar a função dinâmica do corpo, do gesto e do movimento como uma manifestação pessoal
e cultural, promovendo o autoconhecimento.
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando os
aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de
dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na
escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e
analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida
cotidiana.
(EF03AR11BA) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, enfatizando a
música popular brasileira e reconhecendo os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em
especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.
(EF03AR12BA) Distinguir os elementos constitutivos da música em diversos contextos musicais.
(EF03AR13BA) Distinguir as propriedades do som em diversos contextos.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal),
na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de
instrumentos musicais variados.
(EF03AR14BA) Explorar diferentes fontes sonoras de modo individual, coletivo e colaborativo.
(EF03AR15BA) Reconhecer os timbres das diferentes fontes sonoras.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons, partituras
criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical
convencional.
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Processos de criação

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons
corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo,
percebendo-se em espaço e tempo musical e corporal.

Matrizes estéticas e
culturais

(EF03AR16BA) Conhecer, utilizar e aprender os toques básicos da capoeira a partir da utilização de instrumento.

Contextos e práticas
Elementos da
linguagem

TEATRO

Processos de criação

Processo de criação

Matrizes Estéticas e
Culturais
ARTES
INTEGRADA
S
Patrimônio Cultural
Arte e Tecnologia

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar
e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.)
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos
criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes
matrizes
estéticas
e
culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do
outro,
ao
compor
e
encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma
intencional
e
reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF03AR17BA) Produzir e contextualizar jogos teatrais para resolver situações em todos os lugares.
(EF03AR18BA) Experimentar possibilidades criativas que levem a diferentes formas de expressão (entonação e timbre
de voz e movimentos corporais expressivos), que caracterizarem diferentes personagens, levantando a discussão
sobre o respeito às diferenças e à diversidade de pessoas e situações.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens
artísticas.
(EF03AR19BA) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens
artísticas, partindo do conhecimento já adquirido em arte nas quatro linguagens estudadas.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e cultural do lugar onde vive, da sua região e
nacionalidade.
(EF03AR20BA) Realizar rodas de capoeira, dança e outras atividades rítmicas e expressivas culturais, local, regional
e nacional em suas diversas possibilidades.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística e para resolver situações cotidianas.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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Aulas expositivas e dialogadas;
 Grupos de debates;
 Palestras;
 Leituras;
 Jogos e brincadeiras;
 Atividades diversificadas;
 Trabalhos individuais e/ou grupais;
 Pesquisas;
 Análise de vídeos e filmes;
 Encenação.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos
os envolvidos na construção do conhecimento através das atividades propostas que será desenvolvida pela escola e comunidade.
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Ano/série: 4º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Influência Digital- Desenvolver uma cultura de inovação, integrando formação em exercício de professores e ampliação da jornada de aprendizagem de alunos
por meio de laboratórios de leitura e cultura digital, dessa forma o papel da leitura na construção da cidadania ganha novos contornos quando observadas as
transformações que as tecnologias digitais causam na forma como compreendemos e participamos do mundo. Com grande parte da responsabilidade de formar
leitores, a escola busca reinventar suas práticas no contexto da cultura digital.
2. Cultura de Jeremoabo- A temática da Cultura cantada e dançada do nosso povo, despertando o gosto e a valorização das músicas e danças que
fizeram história por nossos ancestrais e que até hoje perdura no nosso meio, apenas precisando ser acolhida nas nossas escolas para a partir dessa ponte
despertar protagonistas que se deixem apaixonar-se pela beleza da arte cultural das nossas raízes. Percebe-se que raramente encontra-se alguém que
não goste de ouvir ou cantar uma boa música, ou ainda que não goste de dançar, pois a musicalidade é algo que já está enraizado em nós, uma vez que,
é uma expressão da nossa cultura. Nesse contexto, sabendo que a música em suas mais variadas formas de expressão, está inserida no cotidiano dos
nossos alunos, a partir desse mecanismo, que é a música e a dança no contexto escolar como ferramenta de aprendizagem.
3. Família e Escola: fortalecendo vínculos e agregando valores- A perspectiva deste tema coloca no centro da cena os alunos, pois ao olharmos com
cuidado para esses meninos e meninas, vemos que é impossível entendê-los sem considerar seu contexto familiar de referência. Na nossa sociedade, a
responsabilidade pela educação das crianças e dos adolescentes recai, legal e moralmente, sobre duas grandes agências socializadoras: a família e a
escola. É preciso colocar a interação escola-família em uma perspectiva processual que estabeleça horizontes de curto, médio e longo prazos. No primeiro
momento faz-se o conhecimento mútuo; no segundo são estabelecidas as condições de negociação das responsabilidades específicas sobre a educação
das crianças, e, por fim, no terceiro, são construídos espaços de corresponsabilidade, abertos também à participação de outros atores importantes no
processo de educação dos filhos/alunos.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
Contextos e práticas

ARTES
VISUAIS

Elementos da Linguagem

Matrizes Estéticas e
Culturais

(EF04AR01BA) Apontar e diferenciar a influência da matriz das Artes Visuais produzidas no contexto urbano e rural
nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF04AR04BA) Analisar, classificar, debater, distinguir e elaborar elementos constitutivos das artes visuais (ponto,
linha, forma, cor, espaço, movimento etc.), das obras estudadas, de objetos culturais e de imagens do cotidiano escolar
e das Artes Urbanas.
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
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(EF04AR06BA) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais (arte e cultura de negros,
de descendentes europeus e de diversas etnias que constituem o povo baiano) das artes visuais nas manifestações
artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
Materialidade

(EF04AR07BA) Perceber e construir as materialidades que exigem fazer escolhas, de investigação e manipulação da
matéria (materiais: tinta, argila, sucata, cola, materiais naturais, etc. e meios: tela, papel, tecido, madeira, aço, etc.).

Processos de Criação

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes
espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as criações dos colegas, para alcançar sentidos plurais.

Sistema da Linguagem

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das Artes Visuais (museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).

Contextos e Práticas

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos,
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos
Elementos da Linguagem etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.
Matrizes Estéticas e
Culturais

(EF45AR01JE) Vivenciar, contextualizar e executar o ritmo do forró de forma coletiva e prazerosa.

Processos de Criação

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na
escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF04AR13BA) Vivenciar práticas de dança e atividades rítmicas expressivas na escola, na comunidade e em espaços
culturais.

DANÇA

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9

(EF04AR14BA) Apreciar, analisar e relatar as apresentações de dança e de atividades rítmicas expressivas ocorridas
na escola, na comunidade e em espaços culturais.
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e
analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida
cotidiana.
Contextos e Práticas

MÚSICA

Elementos da Linguagem

(EF04AR15BA) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo os
estilos musicais brasileiros, tais como: músicas africanas, congo, reggae, hip hop, forró, MPB, samba, gospel, músicas
indígenas, sertanejo, entre outros.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.
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(EF04AR16BA) Analisar os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial aqueles da
vida cotidiana. (EF04AR17BA) Explorar as propriedades do som que influenciam as dimensões emocionais e
espirituais.

Materialidade
Notação e Registro
Musical

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal),
na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de
instrumentos musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons, partituras
criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical
convencional.

1, 2, 4, 5, 8

(EF04AR19BA) Identificar, utilizar e desenvolver os toques básicos da capoeira a partir da utili-zação de um
instrumento musical.
Matrizes Estéticas e
Culturais

Contextos e Práticas

(EF045AR02JE) Caracterizar, e experimentar e apreciar os toques básicos do forró a partir da utilização dos
instrumento musical.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar
e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).

Elementos da Linguagem

(EF04AR20BA) Reconhecer, analisar e manusear os diferentes elementos constitutivos do teatro, relacionando-os com
suas utilizações e funções no cotidiano.
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos
criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes
matrizes estéticas e culturais.

TEATRO
Processos de Criação

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do
outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida,
de forma intencional e reflexiva.

1, 2, 4, 5

(EF04AR22BA) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos, levantando a discussão sobre o respeito às diferenças e à diversidade de pessoas e situações.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens
artísticas.
Processos de Criação

(EF15AR23BA*) Analisar, experimentar e executar projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das linguagens na
cultura Baiana e Jeremoabense.
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Matrizes Estéticas e
Culturais

Patrimônio Cultural

Arte e Tecnologia

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e cultural do lugar onde vive, da sua região e
nacionalidade.
(EF45AR03JE) Realizar rodas de dança e outras atividades rítmicas e expressivas culturais locais, regionais e
nacionais em suas diversas Possibilidades.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística e para resolver situações cotidianas.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Seminários, Portifólios, Projeto família na escola, Eventos para família, Atividades desportivas envolvendo toda comunidade escolar, Rodas de leitura, Pesquisas
direcionadas, Relatórios, Fatos históricos da comunidade local, Projetos culturais, Exposições, Peças teatrais, Músicas, Danças, Visitas de técnicos, Reuniões com
associações, Feiras de culturas com produtos locais.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na
construção do conhecimento através das atividades propostas.
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Ano/série: 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Influência Digital- Desenvolver uma cultura de inovação, integrando formação em exercício de professores e ampliação da jornada de aprendizagem de alunos
por meio de laboratórios de leitura e cultura digital, dessa forma o papel da leitura na construção da cidadania ganha novos contornos quando observadas as
transformações que as tecnologias digitais causam na forma como compreendemos e participamos do mundo. Com grande parte da responsabilidade de formar
leitores, a escola busca reinventar suas práticas no contexto da cultura digital.
2. Cultura de Jeremoabo- A temática da Cultura cantada e dançada do nosso povo, despertando o gosto e a valorização das músicas e danças que
fizeram história por nossos ancestrais e que até hoje perdura no nosso meio, apenas precisando ser acolhida nas nossas escolas para a partir dessa ponte
despertar protagonistas que se deixem apaixonar-se pela beleza da arte cultural das nossas raízes. Percebe-se que raramente encontra-se alguém que
não goste de ouvir ou cantar uma boa música, ou ainda que não goste de dançar, pois a musicalidade é algo que já está enraizado em nós, uma vez que,
é uma expressão da nossa cultura. Nesse contexto, sabendo que a música em suas mais variadas formas de expressão, está inserida no cotidiano dos
nossos alunos, a partir desse mecanismo, que é a música e a dança no contexto escolar como ferramenta de aprendizagem.
3. Família e Escola: fortalecendo vínculos e agregando valores- A perspectiva deste tema coloca no centro da cena os alunos, pois ao olharmos com
cuidado para esses meninos e meninas, vemos que é impossível entendê-los sem considerar seu contexto familiar de referência. Na nossa sociedade, a
responsabilidade pela educação das crianças e dos adolescentes recai, legal e moralmente, sobre duas grandes agências socializadoras: a família e a
escola. É preciso colocar a interação escola-família em uma perspectiva processual que estabeleça horizontes de curto, médio e longo prazos. No primeiro
momento faz-se o conhecimento mútuo; no segundo são estabelecidas as condições de negociação das responsabilidades específicas sobre a educação
das crianças, e, por fim, no terceiro, são construídos espaços de corresponsabilidade, abertos também à participação de outros atores importantes no
processo de educação dos filhos/alunos.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS CONHECIMENTO
Contextos e práticas

ARTES
VISUAIS
Elementos da
Linguagem

(EF15AR01*) Identificar e apreciar formas distintas das Artes Visuais tradicionais e contemporâneas, a partir de seu
contexto artístico cultural e suas manifestações local, regional e nacional, cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF05AR01BA*) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir formas distintas das artes visuais, produzidas
a partir das tecnologias contemporâneas, tais como: a Fotografia, Arte de computador, Arte digital, entre outros,
percebendo essas manifestações artísticas em seu entorno e em diferentes partes do mundo, cultivando a percepção,
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.).
(EF05AR02BA) Analisar, interpretar, debater, distinguir e elaborar elementos constitutivos das artes visuais urbanas
presentes nas manifestações artísticas que utilizam tecnologias contemporâneas, de objetos culturais e de imagens do
cotidiano escolar.
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(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
Matrizes Estéticas e
Culturais

Materialidade

Processos de Criação

(EF05AR04BA) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais (arte e cultura de negros,
de descendentes europeus e de diversas etnias que constituem o povo baiano) das artes visuais nas manifestações
artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes
espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as criações dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
(EF05AR05BA) Dialogar sobre a própria criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais, ampliando a
percepção da multiplicidade de significados atribuíveis às manifestações artísticas.

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das Artes Visuais (museus, galerias, instituições, artistas,
Sistema da Linguagem artesãos, curadores etc.).
(EF05AR06BA) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.), destacando a presença dos museus de arte moderna em diferentes capitais do Brasil.
Contextos e Práticas

DANÇA

Elementos da
Linguagem

Matrizes Estéticas e
Culturais

Processos de Criação

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos,
cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento
dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos
etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.
(EF05AR08BA) Conscientizar a função dinâmica do corpo, do gesto e do movimento como uma manifestação pessoal
e cultural, promovendo o autoconhecimento.
(EF05AR09BA) Vivenciar, contextualizar e executar a ginga e os golpes de defesa e ataque da capoeira a partir de
dinâmicas em grupos, reconhecendo a capoeira como um processo artístico de dança, e não de violência.
(EF45AR01JE) Vivenciar, contextualizar e executar o ritmo do forró de forma coletiva e prazerosa.
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando os
aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de
dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na
escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF05AR10BA) Vivenciar práticas de dança e atividades rítmicas expressivas na escola, na comunidade e em espaços
culturais.
(EF05AR11BA) Apreciar, analisar e relatar as apresentações de dança e de atividades rítmicas expressivas ocorridas
na escola, na comunidade e em espaços culturais.
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Contextos e Práticas

MÚSICA

Elementos da
Linguagem

Materialidade
Notação e Registro
Musical

Processo de Criação

Matrizes Estéticas e
Culturais

Contextos e Práticas

TEATRO

Elementos da
Linguagem

Processos de Criação

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e
analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida
cotidiana.
(EF05AR12BA) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo os
estilos musicais brasileiros, tais como: músicas africanas, congo, reggae, hip hop, forró, MPB, samba, gospel, músicas
indígenas, sertanejo, entre outros.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.
(EF05AR13BA) Empregar, ilustrar e contextualizar os usos e as funções da música em diversos contextos de
circulação, em especial aqueles da vida cotidiana.
(EF05AR14BA) Explorar as propriedades do som que influenciam as dimensões emocionais e espirituais.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal),
na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de
instrumentos musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de sons, partituras
criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical
convencional.
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons
corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo,
percebendo-se em espaço e tempo musical e corporal.
(EF05AR15BA) Experimentar improvisações e composições de diversos gêneros musicais de modo individual, coletivo
e colaborativo.
(EF05AR16BA) Identificar, utilizar e desenvolver os toques básicos da capoeira a partir da utilização de um instrumento
musical.
(EF045AR02JE) Caracterizar, e experimentar e apreciar os toques básicos do forró a partir da utilização dos
instrumento musical.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar
e o repertório ficcional.
(EF05AR17BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir diferentes estéticas e suas estruturas cênicas e
textuais.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).
(EF05AR18BA) Aplicar, experimentar, articular e formular os diferentes elementos constitutivos do teatro, relacionandoos com suas utilizações e funções no cotidiano.
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos
criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes
matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do
outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida,
de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1, 3, 4, 8

1, 2, 4, 5, 8

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
408 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

(EF05AR19BA) Produzir e contextualizar jogos teatrais para resolver situações cotidianas e em todos os lugares.
(EF05AR20BA) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos, levantando a discussão sobre o respeito às diferenças e à diversidade de pessoas e situações.

Processos de Criação

ARTES
INTEGRADA
S

Matrizes Estéticas e
Culturais

Patrimônio Cultural

Arte e Tecnologia

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens
artísticas.
(EF15AR23BA*) Analisar, experimentar e executar projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das linguagens na
cultura Baiana e Jeremoabense.
(EF05AR21BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das
linguagens na cultura local, regional e nacional.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e cultural do lugar onde vive, da sua região e
nacionalidade.
(EF45AR03JE) Realizar rodas de dança e outras atividades rítmicas e expressivas culturais locais, regionais e
nacionais em suas diversas Possibilidades.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística e para resolver situações cotidianas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

1, 5

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Seminários, Portifólios, Projeto família na escola, Eventos para família, Atividades desportivas envolvendo toda comunidade escolar, Rodas de leitura, Pesquisas
direcionadas, Relatórios, Fatos históricos da comunidade local, Projetos culturais, Exposições, Peças teatrais, Músicas, Danças, Visitas de técnicos, Reuniões com
associações, Feiras de culturas com produtos locais.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na
construção do conhecimento através das atividades propostas.
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Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROJETOS DE VIDA
Valores e Identidade - Pretende-se buscar alternativas de estudos sobre os Direitos Humanos (respeito, ética, cidadania e justiça), gênero e diversidade, onde por meio
deste estudo, objetiva-se despertar em nosso aluno o seu papel na sociedade, despertando-o para a cidadania e os valores humanos, como o respeito mútuo, igualdade,
honestidade, justiça, elevar sua autoestima, traçar objetivos, ter perspectivas, respeitar as diferenças, coibir qualquer tipo de violência, contemplar o diálogo, e fazer com que
nossos alunos reflitam, repensem sobre sua conduta, tanto na família, na escola e na sociedade e se reconheçam acima de tudo agentes de transformação na sociedade, os
próprios sujeitos da história.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Contextos e práticas

Elementos da Linguagem

ARTES
VISUAIS
Matrizes Estéticas e
Culturais

Materialidade

HABILIDADES
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em
obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de
modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas,
coreográficas, musicais etc.
(EF06AR01BA) Reconhecer e explorar as cores primárias, secundárias e terciárias, quentes e frias, dialogando com
os diversos contextos das Artes Urbanas e Rurais (do campo).
(EF06AR02BA) Apreciar as Artes Visuais através de visitação e pesquisa.
(EF06AR03BA) Conhecer e manipular os diversos instrumentos e utensílios específicos do fazer artístico visual e
artesanal.
(EF06AR04BA) Experimentar e aplicar diferentes técnicas de produção manual em Artes Visuais.
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas.
(EF06AR05BA) Experimentar a criação em Artes Visuais na modalidade do grafite, de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
(EF06AR06BA) Reconhecer, identificar e recriar sentidos estéticos presentes nas produções visuais de cunho
histórico e identitário.
(EF06AR07BA) Conhecer e validar as diversas formas de expressão das Artes Visuais
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).
(EF06AR08BA) Reconhecer as categorias do sistema das Artes Visuais (museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.), de forma conceitual e prática, envolvendo visitação.
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Processos de Criação

Sistema da Linguagem

Contextos e Práticas

Elementos da Linguagem

DANÇA

Matrizes Estéticas e
Culturais
Materialidade

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternativos e digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de
criação nas suas produções visuais.
(EF06AR09BA) Conhecer, analisar e relacionar os diferentes aspectos estéticos que marcam as Artes Visuais na
história.
(EF06AR10BA) Identificar e distinguir os traços e os elementos que caracterizam as Artes Visuais afro-brasileira
contemporânea.
(EF06AR11BA) Desenvolver processos de criação em Artes Visuais que mobilizem diálogos entre o passado e o
presente, a partir de cooperação, respeito, diálogo e valorização da cultura local, regional e nacional.
(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras,
estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das Artes Visuais.
(EF06AR12BA) Experimentar e aplicar diferentes técnicas de produção manual em Artes Visuais.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros, estrangeiros e locais de diferentes
épocas.
(EF06AR15BA) Conhecer, identificar e explorar a diversidade de possibilidades que a dança mobiliza com os seus
vários ritmos, movimentos e jogos de corpo através da prática da capoeira, hip hop, dança de salão, forró, xote,
samba de roda, arrocha, valsa, salsa, lambada, dança contemporânea e dança afro-brasileira etc.
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando,
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que,
combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EF06AR16BA) Reconhecer, validar e aplicar um amplo repertório de movimentos corporais que dialogue com a
linguagem da reflexão e fruição.
(EF06AR17BA) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e
espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica.
(EF06AR18BA) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão corporal, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança, de artistas locais, de grupos artísticos, culturais, brasileiros e
estrangeiros de diferentes épocas.
(EF06AR19BA) Relacionar e conectar as práticas artísticas da dança às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
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Processos de Criação

Sistema da Linguagem

Contextos e Práticas

MÚSICA

12

Elementos da Linguagem

(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a
construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes
estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços
(convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos,
problematizando estereótipos e preconceitos.
(EF06AR21BA) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos
sociais, problematizando estereótipos e preconceitos étnicos, de gênero e sexualidade nas suas interseccionalidades.
(EF06AR22BA) Descrever, a partir de experimentações, experiências pessoais com danças e atividades rítmicas
expressivas do passado, da ancestralidade e suas mitologias.
(EF06AR23BA) Identificar, validar e vivenciar práticas de dança na escola, na comunidade e em espaços culturais
locais.
(EF06AR24BA) Pesquisar, reconhecer e visitar espaços artísticos voltados para ensaios de dança e de produções
de artistas e de grupos de dança da comunidade local.
(EF06AR25BA) Apreciar, analisar e criticar as produções e apresentações de dança ocorridas na escola, na
comunidade e em espaços culturais locais e nacionais.
(EF06AR26BA) Conhecer e entrevistar estudantes, artistas dançarinos, produtores da escola, da comunidade e
também artistas e produtores artísticos, reconhecendo o valor de sua produção.12
(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de
produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e
do conhecimento musical.
(EF06AR27BA) Identificar, reconhecer e explorar fontes históricas de materiais sonoros provenientes dos
sintetizadores de som, reconhecendo timbres de instrumentos musicais na sua diversidade artística e cultural.
(EF06AR28BA) Pesquisar e reconhecer os usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação,
especialmente a trilha sonora de propagandas e jingles, relacionando essa prática musical às diferentes dimensões
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais.
(EF06AR29BA) Pesquisar, identificar e desenvolver os diferentes modos de produção musical, através dos
ciberespaços, numa dinâmica que conecte o contexto social e as Artes Urbanas com o rap, hip hop, street dance,
música eletrônica etc.

Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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Matrizes Estéticas e
Culturais

Materialidade

Notação e Registro
Musical

Processo de Criação

Sistema da Linguagem

TEATRO
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(EF06AR30BA) Conhecer, utilizar e aprender os toques básicos da capoeira como elemento histórico e cultural
estético, a partir da utilização de instrumentos de percussão apropriados.
(EF06AR31BA) Pesquisar fontes históricas de materiais sonoros para as práticas de composição, criação, apreciação
e produção musical, reconhecendo os valores culturais como parte integrante na identificação de instrumentos
musicais diversos.
(EF06AR32BA) Reconhecer e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical e sua diversidade.13
(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, partituras
criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e
audiovisual.
(EF06AR33BA) Identificar e reconhecer a utilidade de objetos e materiais sustentáveis na produção musical, numa
dinâmica que envolve saberes históricos e ancestralidades na produção de sons e efeitos sonoros diversos.
(EF06AR34BA) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando
ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
(EF06AR35BA) Pesquisar e Identificar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical e ampliação de repertórios na sua diversidade.

(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço
de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
Contextos e Práticas
(EF06AR36BA) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos urbanos e rurais (do campo)
para o acontecimento teatral, em diálogo com a arte cênica contemporânea.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos
(figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
Elementos da Linguagem (EF06AR37BA) Reconhecer e explorar os diferentes tipos de personagens relacionados às estéticas
teatrais estudadas.
(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral,
em diálogo com o teatro contemporâneo.
(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do
trabalho artístico coletivo e colaborativo.
Processos de Criação
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na
improvisação teatral e no jogo cênico.
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Processos de Criação

Matrizes Estéticas e
Culturais

ARTES
INTEGRADA
S

Patrimônio Cultural

Arte e Tecnologia

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros
estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços),
cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação com o espectador.
(EF06AR38BA) Reconhecer e explorar os diferentes tipos de personagens relacionados às estéticas
teatrais estudadas.
(EF06AR39BA) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um
personagem teatral, problematizando estereótipos e debatendo sobre o respeito às diferenças e a
diversidade de gênero, raça, sexualidade e suas interseccionalidades.
EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.
(EF06AR40BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos, as relações
processuais entre diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais
específicos de cada uma das linguagens na cultura local.
(EF06AR41BA) Experimentar criações artísticas de acordo com a afinidade de cada educando,
incentivando o desenvolvimento através da prática.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as
narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da Arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).
(EF06AR42BA) Pesquisar e experimentar a pratica do hip hop como forma de arte que integra a música,
a dança e o texto poético ritmado.
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF06AR43BA) Identificar e validar os diversos elementos constitutivos das Artes Urbanas como
patrimônio artístico e cultural.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar,
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
(EF06AR44BA) Pesquisar e elaborar diferentes modos de acesso às tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação, produção e montagens de peças artísticas que integrem as diversas linguagens.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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Seminários, Portifólios, Projeto família na escola, Eventos para família, Atividades desportivas envolvendo toda comunidade escolar, Rodas de leitura, Pesquisas
direcionadas, Relatórios, Fatos históricos da comunidade local, Projetos culturais, Exposições, Peças teatrais, Músicas, Danças, Visitas de técnicos, Reuniões com
associações, Feiras de culturas com produtos locais.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na
construção do conhecimento através das atividades propostas.
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROJETO DE VIDA
Arte e vida na comunidade- A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, suas histórias e sua cultura através de valores. Cada
manifestação artística proporciona a valorização da identidade, e até mesmo, de uma linguagem própria, mas todas nos levam a uma coerência na qual a arte
é sempre inspirada pelos sentimentos, pelas emoções e opiniões do artista. O artista usa a arte como uma maneira de expressar os enigmas da vida e os
verdadeiros sentimentos. ―A importância da arte na vida das pessoas‖ dá-se principalmente pelo fato de abrir a nossa mente e de fazer fluir o nosso pensamento,
assim como têm uma grande importância social por integrar diversas pessoas com personalidades e características físicas diferentes dentro de um meio. A
construção do futuro de um jovem passa por suas relações com a família e a comunidade, por isso a escola precisa estar aberta a entender o momento do
estudante e potencializá-lo nos projetos de vida, buscando por meio das expressões artísticas e manifestações culturais o verdadeiro sentido de pertencimento,
ou seja, se sinta parte da sua cultura e da história de seu povo.
EIXOS
TEMÁTICOS

ARTES
VISUAIS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em
obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de
modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais
Contextos e práticas
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas,
coreográficas, musicais etc.
(EF07AR01BA) Apreciar as Artes Visuais através de visitação e pesquisa.
Pesquisar os obras de artes de sua comunidades para ampliar o imaginário do educando e desperta a capacidade
de imaginação, percepção pelo gosto da arte.
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas.
Elementos da Linguagem (EF07AR02BA) Experimentar e aplicar diferentes técnicas de produção manual em Artes Visuais.
(EF07AR03BA) Conhecer e manipular os diversos instrumentos e utensílios específicos do fazer artístico-visual e
artesanal.
(EF07AR04BA) Conhecer e experimentar a criação em Artes Visuais na modalidade do grafite, de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
(EF07AR05BA) Reconhecer, identificar e recriar sentidos estéticos presentes nas produções visuais de cunho
histórico e identitário.
Matrizes Estéticas e
(EF07AR06BA) Conhecer e validar as diversas formas de expressão das Artes Visuais presentes na cultura afroCulturais
brasileira, através da aplicação da lei 10.639/10, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de ―História e Cultura
Afro-brasileira‖ dentro das disciplinas que já fazem parte das matrizes curriculares dos ensinos Fundamental e Médio.
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Materialidade

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternativos e digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de
criação nas suas produções visuais.
(EF07AR07BA) Conhecer, analisar e relacionar os diferentes aspectos estéticos que marcam as Artes Visuais na
história.

Processos de Criação

(EF07AR08BA) Identificar e distinguir os traços e os elementos que caracterizam as Artes Visuais afro-brasileira
contemporânea.
(EF07AR09BA) Desenvolver processos de criação em Artes Visuais que mobilizem diálogos entre o passado e o
presente.

DANÇA

(EF07AR10BA) Conhecer categorias do sistema das Artes Visuais, a saber: museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores, feiras regionais e mercados de arte, dentre outros, reconhecendo sua importância para o campo
das artes.
(EF07AR01JE)Promover na comunidade o incentivo as pessoas para que possa criar sua própria obra de arte de
acordo com a sua realidade.
(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras,
estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das Artes Visuais.
(EF07AR11BA) Experimentar e aplicar diferentes técnicas de produção manual em Artes Visuais.
(EF07AR12BA) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de
Sistema da Linguagem
criação nas produções visuais.
(EF07AR02JE)Distinguir as diferentes categorias de artista da comunidade para que posso criar projeto que envolva
produções de arte na escola para demostrar a importância da arte local.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros, estrangeiros e locais de diferentes
épocas.
(EF07AR13BA) Identificar, reconhecer, analisar, vivenciar e contextualizar diferentes estéticas de expressão,
Contextos e Práticas
representação e encenação da dança e suas respectivas estruturas rítmicas e coreográficas.
(EF07AR14BA) Conhecer, identificar e explorar a diversidade de possibilidades que a dança mobiliza com os seus
vários ritmos, movimentos e jogos de corpo através da prática da capoeira, hip hop, dança de salão, forró, xote,
samba de roda, arrocha, valsa, salsa, lambada, dança contemporânea e dança afro-brasileira etc.
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando,
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que,
Elementos da Linguagem
combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EF07AR15BA) Reconhecer, validar e aplicar um amplo repertório de movimentos corporais que dialogue com a
linguagem da reflexão e fruição.
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Matrizes Estéticas e
Culturais

Materialidade

Processos de Criação

Sistema da Linguagem

Contextos e Práticas

(EF07AR16BA) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e
espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica.
(EF07AR17BA) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias de diferentes épocas, favorecendo a afirmação
de identidades, cidadanias e a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas do
corpo.
(EF07AR03JE) Valorizar o patrimônio cultural local , material e imaterial da cultura do nosso município ,incluindo sua
matrizes indígenas, quilombolas favorecendo afirmação de identidades e cidadania e ampliando o vocabulário local.
(EF07AR18BA) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão corporal, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança, de artistas locais, de grupos artísticos, culturais, brasileiros e
estrangeiros de diferentes épocas.
(EF07AR19BA) Relacionar e conectar as práticas artísticas da dança às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF07AR20BA) Conhecer e se apropriar da história das estéticas da dança em estudos dirigidos sobre as danças
circulares, samba de roda, forró, sapateado, jazz, dança afro-brasileira, hip hop, dança de rua e as diversas danças
de salão, contextualizando-as no tempo e no espaço.
(EF07AR04JE) Relacionar à cultura local com as diferentes cultura para apreciar outros formar de expressão artística
como: dança, grupo de teatro, artísticas locais, que posso transmitir novas aprendizagem para comunidade.
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a
construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes
estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços
(convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos,
problematizando estereótipos e preconceitos.
(EF07AR21BA) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos
sociais, problematizando estereótipos e preconceitos étnicos, de gênero e sexualidade nas suas interseccionalidades.
(EF07AR22BA) Descrever a partir de experimentações que possibilitem dançar o passado, dançar a ancestralidade
e suas mitologias, dançar o silêncio, os sons do corpo identitário e os sons do mundo na sua diversidade.
(EF07AR05JE) Criar diferentes tipos de danças para ser vivenciada na escola e outros contextos sociais,
problematizando estereótipos e preconceitos étnicos , de gênero e sexualidade nas suas interseccionalidades.
(EF07AR23BA) Identificar, validar e vivenciar práticas de dança na escola, na comunidade e em espaços culturais
locais.
(EF07AR24BA) Pesquisar, reconhecer e visitar espaços artísticos voltados para ensaios de dança e de produções
de artistas e de grupos de dança da comunidade local.
(EF07AR25BA) Apreciar, analisar e criticar as produções e apresentações de dança ocorridas na escola, na
comunidade e em espaços culturais locais e nacionais.
(EF07AR26BA) Conhecer, validar e entrevistar estudantes, artistas dançarinos, produtores da escola, da comunidade
e também artistas e produtores de grande circulação midiática.
(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de
produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.
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MÚSICA

(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e
do conhecimento musical.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que
contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a
aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
(EF07AR27BA) Identificar, reconhecer e explorar fontes históricas de materiais sonoros provenientes dos
sintetizadores de som, reconhecendo timbres de instrumentos musicais na sua diversidade artística e cultural.
(EF07AR28BA) Pesquisar e reconhecer os usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação,
especialmente a trilha sonora de propagandas e jingles, relacionando essa prática musical às diferentes dimensões
da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF07AR06JE)Identificar os músicos da comunidade para incentiva explorar os diversos tipos de musicas no seu
contexto relacionando com á praticas musicais ás diferentes dimensões da vida social ,cultural , politica, histórica
,econômica ,estética e ética.
(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais.
Elementos da Linguagem (EF07AR29BA) Pesquisar, identificar e desenvolver os diferentes modos de produção musical, através dos
ciberespaços, numa dinâmica que conecte o contexto social e as Artes Urbanas com o rap, hip hop, street dance,
música eletrônica etc.
(EF07AR29BA) Pesquisar, identificar e desenvolver os diferentes modos de produção musical, através dos
Matrizes Estéticas e
ciberespaços, numa dinâmica que conecte o contexto social e as Artes Urbanas com o rap, hip hop, street dance,
Culturais
música eletrônica etc.
(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/ criação, execução e
apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos.
(EF07AR31BA) Pesquisar fontes históricas de materiais sonoros para as práticas de composição, criação, apreciação
e produção musical, reconhecendo os valores culturais como parte integrante na identificação de instrumentos
Materialidade
musicais diversos.
(EF07AR32BA) Reconhecer e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical e sua diversidade.
(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, partituras
Notação e Registro
criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e
Musical
audiovisual.

Processo de Criação

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando
ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
(EF07AR33BA) Identificar e reconhecer a utilidade de objetos e materiais sustentáveis na produção musical, numa
dinâmica que envolve saberes históricos e ancestralidades na produção de sons e efeitos sonoros diversos.
(EF07AR34BA) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando
ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
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(EF07AR35BA) Pesquisar e Identificar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical e ampliação de repertórios na sua diversidade.
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a
aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
EF07AR36BA) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos urbanos para o acontecimento teatral,
Contextos e Práticas
em diálogo com a arte cênica contemporânea.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
Elementos da Linguagem (EF07AR37BA) Reconhecer e explorar os diferentes tipos de personagens relacionados às estéticas teatrais
estudadas.
(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo
com o teatro contemporâneo.
Sistema da Linguagem

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico
coletivo e colaborativo.
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na
improvisação teatral e no jogo cênico.

TEATRO
Processos de Criação

Contextos e Práticas

ARTES
INTEGRADA
S

Processos de Criação

Matrizes Estéticas e
Culturais

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos
(música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e
sonoplastia e considerando a relação com o espectador.
(EF07AR38BA) Vivenciar e executar práticas diversas de teatro na escola, na comunidade e em espaços culturais.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF07AR39BA) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
problematizando estereótipos e debatendo sobre o respeito às diferenças e a diversidade de gênero, raça,
sexualidade e suas interseccionalidades.
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica,
econômica, estética e ética.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas.
(EF07AR40BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das
linguagens na cultura local.
(EF07AR41BA) Experimentar criações artísticas de acordo com a afinidade de cada educando, incentivando o
desenvolvimento através da prática.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas
eurocêntricas e as diversas categorizações da Arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).
(EF07AR42BA) Identificar elementos visuais no letramento de dança e músicas através de instrumentos de
percussão.
(EF07AR43BA) Pesquisar e experimentar a pratica do hip hop como forma de arte que integra a música, a dança e
o texto poético ritmado.
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Patrimônio Cultural

Arte e Tecnologia

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF07AR44BA) Identificar e validar os diversos elementos constitutivos das Artes Urbanas como patrimônio artístico
e cultural.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir,
registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
(EF07AR45BA) Pesquisar e elaborar diferentes modos de acesso às tecnologias e recursos digitais (multimeios,
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação,
produção e montagens de peças artísticas que integrem as diversas linguagens.

1, 2,5,7,8,9

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Seminários, Portifólios, Projeto família na escola, Eventos para família, Atividades desportivas envolvendo toda comunidade escolar, Rodas de leitura, Pesquisas
direcionadas, Relatórios, Fatos históricos da comunidade local, Projetos culturais, Exposições, Peças teatrais, Músicas, Danças, Visitas de técnicos, Reuniões com
associações, Feiras de culturas com produtos locais.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na
construção do conhecimento através das atividades propostas.
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Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROJETO DE VIDA
Protagonismo e sustentabilidade - O Protagonismo é uma importante estratégia para a Educação na medida em que o educando é visto como um ser atuante e
interativo, e não passivo como apregoava a concepção tradicional de ensino. As mudanças de hábitos e atitudes são necessárias para que consigamos preservar
o meio em que vivemos. E a escola deve cumprir seu papel, promovendo ações no ambiente escolar para que os educandos sejam continuamente incentivados
e reforçados por novas ações. Por outro lado, refletem-se os desafios e perspectivas das ações construídas verificando seus limites e possibilidades, realizando
adaptações sempre que necessário e promovendo atividades com destaque para o incentivo e desenvolvimento das competências e habilidades necessárias
para que os mesmos reflitam e coloquem em prática ações de sustentabilidade.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Contextos e práticas

ARTES
VISUAIS

Elementos da Linguagem

Matrizes Estéticas e
Culturais
Materialidade

Processos de Criação

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em
obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de
modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas,
coreográficas, musicais etc.
(EF08AR01JE) Pesquisar e analisar o trabalho artístico visando a valorização da agricultura para o benefício
sustentável.
(EF08AR01BA) Apreciar as Artes Visuais através de visitação e pesquisa.
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das Artes Visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas.
(EF08AR02BA) Analisar os elementos constitutivos das Artes Visuais: efeitos de luz e sombra, ilusão de ótica e a cor
ligada ao significado e à emoção, na apreciação de diferentes produções artísticas.
(EF08AR03BA) Apreciar e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das Artes Visuais nas
manifestações artísticas das culturas ocidental e oriental.
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternativos e digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de
criação nas suas produções visuais.
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Sistema da Linguagem

Contextos e Práticas

Elementos da Linguagem

DANÇA
Processos de Criação

Contextos e Práticas

MÚSICA

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras,
estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das Artes Visuais.
(EF08AR04BA) Reconhecer e diferenciar as diversas categorias do sistema das Artes Visuais
(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos etc.) e as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador,
designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das Artes Visuais e destacando a
presenças dos museus de Arte Moderna em diferentes capitais do Brasil.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros, estrangeiros e locais de diferentes
épocas.
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando,
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que,
combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EF08AR05BA) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano urbano e do movimento dançado,
abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.
(EF08AR05JE)Analisar diferentes forma de expressão que é utilizando durante o trabalho com a agricultura como
forma de aprender outras linguagem do meio rural.
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a
construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes
estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços
(convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos,
problematizando estereótipos e preconceitos.
(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de
produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e
do conhecimento musical.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que
contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a
aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
(EF08AR06BA) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo
os estilos musicais brasileiros, tais como: músicas africanas, congo, reggae, hip hop, forró, MPB, samba, gospel,
músicas indígenas, sertanejo, entre outros, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos
contextos de circulação, em especial o contexto urbano.
(EF08AR07) Identificar, reconhecer e explorar fontes históricas de materiais sonoros provenientes dos sintetizadores
de som, reconhecendo timbres de instrumentos musicais na sua diversidade artística e cultural.
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Elementos da Linguagem

Matrizes Estéticas e
Culturais

Materialidade

Notação e Registro
Musical

Processo de Criação

Contextos e Práticas

Elementos da Linguagem

(EF08AR08) Pesquisar e reconhecer os usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação,
especialmente a trilha sonora de propagandas e jingles, relacionando essa prática musical às diferentes dimensões
da vida social, cultural, política,
(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.),
por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais.
(EF08AR09) Pesquisar, identificar e desenvolver os diferentes modos de produção musical, através dos
ciberespaços, numa dinâmica que conecte o contexto social e as Artes Urbanas e do Campo com o rap, hip hop,
street dance, música eletrônica e músicas do campo.
(EF08AR12) Conhecer, utilizar e aprender os toques básicos da capoeira como elemento histórico e cultural estético,
a partir da utilização.
(EF08AR10) Reconhecer e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo
a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical e sua diversidade.
(EF08AR11) Pesquisar fontes históricas de materiais sonoros para as práticas de composição, criação, apreciação e
produção musical, reconhecendo os valores culturais como parte integrante na identificação de instrumentos musicais
diversos.
(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, partituras
criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e
audiovisual.
(EF08AR13) Identificar a cifra e a notação musical não convencional contemporânea com seus diversos tipos de
registro.
(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando
ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
(EF08AR14) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando
ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
(EF08AR15) Identificar e reconhecer a utilidade de objetos e materiais sustentáveis na produção musical, numa
dinâmica que envolve saberes históricos e ancestralidades na produção de sons e efeitos sonoros diversos.
(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas,
investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro.
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a
aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
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TEATRO

(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo
com o teatro contemporâneo.

Processos de Criação

Contextos e Práticas

Processos de Criação

ARTES
INTEGRADA
S

Matrizes Estéticas e
Culturais

Patrimônio Cultural

Arte e Tecnologia

3, 4, 5, 8

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico
coletivo e colaborativo.
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na
improvisação teatral e no jogo cênico.
(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos
(música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e
sonoplastia e considerando a relação com o espectador.
(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas,
investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro.
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica,
econômica, estética e ética.
(EF08AR08BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das
linguagens na cultura local.
(EF08AR09BA) Experimentar criações artísticas de acordo com a afinidade de cada educando, incentivando o
desenvolvimento através da prática.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas.
(EF08AR19) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos, as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das
linguagens na cultura local.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas
eurocêntricas e as diversas categorizações da Arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).
(EF08AR20) Pesquisar e experimentar a prática do hip hop como forma de arte que integra a música, a dança e o
texto poético ritmado.
(EF08AR21) Identificar elementos visuais no letramento de dança e músicas através de instrumentos de percussão.
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF08AR22) Identificar e validar os diversos elementos constitutivos das Artes Urbanas como patrimônio artístico e
cultural.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir,
registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
(EF08AR23) Pesquisar e elaborar diferentes modos de acesso às tecnologias e recursos digitais (multimeios,
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação,
produção e montagens de peças artísticas que integrem as diversas linguagens.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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Seminários, Portifólios, Projeto família na escola, Eventos para família, Atividades desportivas envolvendo toda comunidade escolar, Rodas de leitura, Pesquisas
direcionadas, Relatórios, Fatos históricos da comunidade local, Projetos culturais, Exposições, Peças teatrais, Músicas, Danças, Visitas de técnicos, Reuniões com
associações, Feiras de culturas com produtos locais.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na
construção do conhecimento através das atividades propostas.
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Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROJETO DE VIDA
Escola, comunidade, vida e futuro - Nossas escolas devem preparar o educando para o futuro, mais do que apenas preparar os alunos para o vestibular,
busca-se formar cidadãos globais que contribuirão efetivamente para a construção de um mundo melhor, através de conceitos como liderança, respeito,
tolerância, solidariedade e sustentabilidade, que são ensinados em paralelo aos conhecimentos técnicos e acadêmicos. Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs 1998: p. 32) para que aconteça a interação entre a escola e a comunidade, é preciso buscar formas para que a escola esteja mais presente
no dia-a-dia da comunidade e também o inverso, isto é, a escola (...). De modo que a escola e os estudantes e professores possam se envolver em atividades
voltadas para o bem-estar de sua comunidade. O convívio escolar é decisivo na aprendizagem de valores sociais e o ambiente escolar é o espaço de atuação
mais imediato para os alunos. Assim, é preciso salientar a sua importância. É desejável a comunidade escolar refletir conjuntamente sobre o projeto, sobre os
objetivos que se pretende atingir e sobre as formas de conseguir, esclarecendo o papel de cada um nessa tarefa. Para que esse trabalho possa atingir essa
amplitude, é necessário que toda a comunidade escolar assuma esses objetivos, pois eles se concretizarão em diversas ações que envolverão todos, cada um
na sua função.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS CONHECIMENTO
Contextos e práticas

ARTES
VISUAIS

Elementos da
Linguagem

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras
de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a
ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas,
coreográficas, musicais etc.
(EF09AR01BA) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, através da
prática do desenho, grafite, pintura, colagem, histórias em quadrinhos, dobradura, gravura, escultura, fotografia e vídeo.
(EF09AR02BA) Apreciar as Artes Visuais através de visitação e pesquisa.
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas.
(EF09AR03BA) Conhecer e manipular os diversos instrumentos e utensílios específicos do fazer artístico visual e
artesanal.
(EF09AR04BA) Experimentar e aplicar diferentes técnicas de produção manual em Artes Visuais.
(EF09AR05BA) Analisar os elementos constitutivos das Artes Visuais: efeitos de luz e sombra, ilusão de ótica e a cor
ligada ao significado e à emoção, na apreciação de diferentes produções artísticas.
(EF09AR01JE) Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas
condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.
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DANÇA

(EF09AR06BA) Apreciar e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das Artes Visuais nas
manifestações artísticas das culturas ocidental e oriental.
Matrizes Estéticas e (EF09AR07BA) Reconhecer, identificar e recriar sentidos estéticos presentes nas produções visuais de cunho histórico
Culturais
e identitário.
(EF09AR08BA) Conhecer e validar as diversas formas de expressão das Artes Visuais presentes na cultura afrobrasileira.
(EF09AR02JE) Apreciar as culturas locais e reconhecer os talentos dos alunos e de outras pessoas da comunidade.
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
Materialidade
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).
(EF09AR03JE) Analisar diferentes formas de expressão artística criada pela escola em parceria com a comunidade
como forma de expressa seus talentos através de pintura de quadro, escultura, exposição de fotografia da história da
comunidade .
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, de modo
Processos de Criação individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e
digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação
nas suas produções visuais.
(EF09AR09BA) Conhecer, identificar, analisar, relacionar e distinguir os traços e os elementos que caracterizam as
Artes Visuais Afro-brasileiras Contemporâneas bem como os diferentes aspectos estéticos e políticos que marcam as
Artes Visuais na história.
(EF09AR10BA) Desenvolver processos de criação em Artes Visuais que mobilizem diálogos entre o passado e o
presente, entre diferentes culturas e entre diferentes linguagens.
(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras,
Sistema da Linguagem estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das Artes Visuais.
(EF09AR11BA) Reconhecer e diferenciar as diversas categorias do sistema das Artes Visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos etc.) e as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras,
estabelecendo relações entre os profissionais do Sistema das Artes Visuais e destacando a presença dos museus de
Arte Moderna em diferentes capitais do Brasil.
(EF09AR12BA) Pesquisar, analisar e reconhecer situações nas quais as linguagens das Artes Visuais se integram às
linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.),
cenográficas, coreográficas, musicais etc.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança,
Contextos e Práticas reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros, estrangeiros e locais de diferentes
épocas.
(EF09AR13BA) Identificar, reconhecer, analisar, vivenciar e contextualizar diferentes estéticas de expressão,
representação e encenação da dança, e suas respectivas estruturas rítmicas e coreográficas.
(EF09AR14BA) Conhecer, identificar e explorar a diversidade de possibilidades que a dança mobiliza com os seus
vários ritmos, movimentos e jogos de corpo através da prática da capoeira, hip hop, dança de salão, forró, xote, samba
de roda, arrocha, valsa, salsa, lambada, dança contemporânea e dança afro-brasileira.
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Elementos da
Linguagem

Matrizes Estéticas e
Culturais
Processos de Criação

Contextos e Práticas

MÚSICA

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando,
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que,
combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EF09AR15BA) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano urbano e do movimento dançado, abordando,
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.
(EF09AR16BA) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes
estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo.
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a
construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes estéticas
e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços
(convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos,
problematizando estereótipos e preconceitos.
(EF09AR17BA) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em outros contextos
sociais, problematizando estereótipos e discutindo preconceitos étnicos, de gênero e sexualidade, nas suas
interseccionalidades.
(EF09AR18BA) Descrever a partir de experimentações que possibilitem dançar o passado, dançar a ancestralidade e
suas mitologias, dançar o silêncio, dançar os sons do corpo identitário e os sons do mundo na sua diversidade.
(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de
produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e do
conhecimento musical.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que contribuíram
para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a
aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
(EF09AR19BA) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo os
estilos musicais brasileiros, tais como: músicas africanas, congo, reggae, hip hop, forró, MPB, samba, gospel, músicas
indígenas, sertanejo, entre outros, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos
de circulação, em especial o contexto urbano.
(EF09AR20BA) Identificar, reconhecer e explorar fontes históricas de materiais sonoros provenientes dos
sintetizadores de som, reconhecendo timbres de instrumentos musicais na sua diversidade artística e cultural.
(EF09AR21BA) Pesquisar e reconhecer os usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação,
especialmente a trilha sonora de propagandas e jingles, relacionando essa prática musical às diferentes dimensões da
vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF09AR04JE)Incentiva a comunidade a participar e apreciar diversos gêneros de expressão musical, reconhecendo
os estilo brasileiros tais como: forró ,MPB ,Samba, gospel, músicas indígenas, sertanejo para torna viva a cultura local.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1,2,3,4,6,8

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
429 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Elementos da
Linguagem

Materialidade

Notação e Registro
Musical

Processo de Criação

Contextos e Práticas

TEATRO
Elementos da
Linguagem

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por
meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais.
(EF09AR22BA) Pesquisar, identificar e desenvolver os diferentes modos de produção musical, através dos
ciberespaços, numa dinâmica que conecte o contexto social e as Artes Urbanas com o rap, hip hop, street dance,
música eletrônica etc.
(EF09AR05JE) Desenvolver projeto musical na escola para o aluno apresentar na comunidade como meio de incentiva
os artistas local a mostrar seu talento.
(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/ criação, execução e apreciação
musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos.
(EF09AR23BA) Pesquisar fontes históricas de materiais sonoros para as práticas de composição, criação, apreciação
e produção musical, reconhecendo os valores culturais como parte integrante na identificação de instrumentos musicais
diversos.
(EF09AR24BA) Reconhecer e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo
a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical e sua diversidade.
(EF09AR06JE) Pesquisar na comunidade as fontes histórica do material sonoro da músicas da região para criar novas
práticas de composição de novas música para manter viva a produção cultural local.
(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, partituras criativas
e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual.
(EF09AR25BA) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, partituras
criativas e procedimentos da música popular contemporânea) e procedimentos e técnicas de registro em áudio e
audiovisual.
(EF09AR26BA) Identificar a cifra e a notação musical não convencional contemporânea com seus diversos tipos de
registro.
(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando
ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
(EF09AR27BA) Identificar e reconhecer a utilidade de objetos e materiais sustentáveis na produção musical, numa
dinâmica que envolve saberes históricos e ancestralidades na produção de sons e efeitos sonoros diversos.
(EF09AR07JE) Explorar os talentos na escola para promover o melhor artista da comunidade e desperta o interesse
aprender toca os instrumentos musicais,
(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas,
investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro.
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a
aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
(EF09AR28BA) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo
com o teatro contemporâneo e diversidade da linguagem gestual.
(EF09AR07JE) Para fazer apresentações de série brasileira de modo que possa desperta a criação de diversos
profissional dentro da escola.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF09AR08JE) Relacionar a linguagem local com a linguagem artística para provocar diferentes sentidos na
apresentação de peça teatral, fazendo com toda comunidade reconheça seu vocabulário.
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(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo
com o teatro contemporâneo.
Processos de Criação

(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico
coletivo e colaborativo.
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginativa na improvisação
teatral e no jogo cênico.

Contextos e Práticas

ARTES
INTEGRADA
S
Processos de Criação

Matrizes Estéticas e
Culturais

Patrimônio Cultural

Arte e Tecnologia

(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou outros estímulos
(música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços), cenário, iluminação e
sonoplastia e considerando a relação com o espectador.
(EF09AR29BA) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
problematizando estereótipos e debatendo sobre o respeito às diferenças e a diversidade de gênero, raça, sexualidade
e suas interseccionalidades.
EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica,
econômica, estética e ética.
(EF09AR30BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das
linguagens na cultura local.
(EF09AR31BA) Experimentar criações artísticas de acordo com a afinidade de cada educando, incentivando o
desenvolvimento através da prática.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas.
(EF09AR32BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos de cada uma das
linguagens na cultura local.
(EF09AR09JE) Fazer projetos na escola para explora o conhecimento do educando de acordo sua prática artística
vivenciada na comunidade.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas
eurocêntricas e as diversas categorizações da Arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).
(EF09AR33BA) Pesquisar e experimentar a prática do hip hop e capoeira como forma de arte que integra uma
diversidade de elementos; a música, a dança, a luta, o ritmo, o jogo e o texto poético ritmado.
(EF09AR34BA) Identificar elementos rítmicos e visuais no letramento de dança e da música, através de instrumentos
de percussão (atabaque, timbau, pandeiro).
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira,
incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
(EF09AR35BA) Identificar e validar os diversos elementos constitutivos das Artes Urbanas e do Campo, considerando
os contextos locais, regionais e nacionais como patrimônio artístico e cultural.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar
e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
(EF09AR36BA) Pesquisar e elaborar diferentes modos de acesso às tecnologias e recursos digitais (multimeios,
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação,
produção e montagens de peças artísticas que integrem as diversas linguagens.
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Seminários, Portifólios, Projeto família na escola, Eventos para família, Atividades desportivas envolvendo toda comunidade escolar, Rodas de leitura, Pesquisas
direcionadas, Relatórios, Fatos históricos da comunidade local, Projetos culturais, Exposições, Peças teatrais, Músicas, Danças, Visitas de técnicos, Reuniões com
associações, Feiras de culturas com produtos locais.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na
construção do conhecimento através das atividades propostas.
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ORGANIZADORES EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I - ESTÁGIO I
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO”- Autoconhecimento: Escolhas Profissionais- Trabalhar com ―projetos de vida‖ dentro da escola é um complemento importante à
personalização do ensino. Uma vez que você já sabe das particularidades dos sujeitos da EJAI, agora é preciso descobrir aonde eles querem chegar, para ajudá-los e
orientá-los nesse caminho. Os estudantes têm biografias muito distintas e, além de todas as informações que eles consomem diariamente, os rumos que suas vidas vão
tomar são cada vez mais variados. Para muitas pessoas, pensar no presente/futuro, fazer planos é algo natural. Organizar-se para sua realização, entretanto, normalmente
é um grande desafio. Enquanto, no passado, a escola buscava uniformidade de resultados para gerar operários capazes de partic ipar da economia industrial, hoje em dia
dependemos muito mais da pluralidade para melhorar um novo mercado e a qualidade de vida. No mundo atual, com o amplo crescim ento do conhecimento humano, não
é mais possível passar por todos os conteúdos importantes à vida escolar de um estudante, principalmente para os alunos dessa modalidade. O essencial é que ele aprenda
a identificar o que precisa, num determinado momento, e como acessar aquela informação para avançar. Quando personalizamos o ensino, a escola cria uma cultura de
dar a oportunidade para que os estudantes possam se dedicar ao desenvolvimento dos próprios interesses, com o apoio e a orien tação do professor, em busca do
autoconhecimento e de metas pessoais. Construir caminhos é construir o aqui e agora, ajudando os jovens, adultos e idosos a entender sua relação com tudo que os cerca,
buscando soluções para as questões que os incomodam, neste momento, e incentivando-os a refletir sobre as consequências de suas opções/ações.
UNIDADES
COMPETÊNCIA
EIXOS
TEMÁTICAS/
HABILIDADES
S
TEMÁTICOS
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
ARTES VISUAIS
(EF15AR01)* Identificar, analisar e apreciar formas distintas das artes visuais locais e regionais
tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
1
Contextos e práticas repertório imagético.
ARTES VISUAIS
IDENTIDADE
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,
4
Elementos da
espaço, movimento etc.).
linguagem
Eu
cidadão;
ARTES VISUAIS
1,2,4,6,8
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes
(autovalorização:
Matrizes Estéticas e
visuais
nas
manifestações
artísticas
das
culturas
locais,
regionais
e
nacionais.
mobilizando
os
Culturais
meus recursos,
(EF15AR04)* conhecer e experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
ARTES VISUAIS
ação! Sou sujeito
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
1,4
da minha própria
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais locais e
Materialidades
vida)
regionais;
ARTES VISUAIS
(EF15AR05)* Compreender e experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e
5,8
colaborativo, explorando diferentes espaços multiculturais da escola e da comunidade, descobrindo ou
Processos de criação reconhecendo o artista que há dentro de si.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
433 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

ARTES VISUAIS

(EF15AR07)* Conhecer e reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus,
Sistemas da linguagem galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).
DANÇA
IDENTIDADE:
Eu
cidadão;
(autovalorização:
mobilizando
os
meus recursos,
ação! Sou sujeito
da minha própria
vida)

Contextos e práticas
DANÇA
Elementos da
linguagem

DANÇA
Processos de criação

IDENTIDADE:
Eu
cidadão;
(autovalorização:
mobilizando
os
meus recursos,
ação! Sou sujeito
da minha própria
vida)
MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS
Direitos
trabalhador
consumidor;

do
e

(EF15AR08)* Analisar, entender, experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança
presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção o imaginário local, regional e nacional, a
capacidade de simbolizar e o repertório corporal;

3,7

1,2,5

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção
do movimento dançado.
(EF15AR10)* Experimentar e apreciar diferentes formas de orientação no espaço cultural
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na
construção do movimento dançado.

1,3,4

(EF15AR11)* Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo,
considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do
movimento, com base nos códigos de dança envolvendo as raízes regionais e locais.
(EF15AR12)* Entender e discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas
em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

8

(MÚSICA)
A globalização e a sua
influência na música
brasileira.
Personalidades da
cultura brasileira.
(MÚSICA)
Contextos e práticas;
(MÚSICA)
Elementos da
linguagem;
(MÚSICA)
Materialidades;

(EJAIE13AR01JE) Conhecer, compreender e analisar os diversos estilos musicais que influenciaram a
música brasileira tradicional e contemporânea.

(EJAIE1AR01JE) Reconhecer a diversidade de artistas que fizeram e fazem parte da cultura
nacional/local tanto os que se destacaram/destacam quanto os anônimos (locais).
(EJAIE1AR02JE) Perceber-se como um artista, valorizando seus conhecimentos e talentos.
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical,
reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em
especial, aqueles da vida cotidiana.

1,2,8

1,3,9

1,3

(EF15AR14)* Ouvir, conhecer e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musical.

4,6

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da
música e as características de instrumentos musicais variados.

2,6,8
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(MÚSICA)
Notação e registro
musical;
(MÚSICA)
Processos de criação;
(TEATRO)
Contextos e práticas;
(TEATRO)
Elementos da
linguagem;
MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS

(TEATRO)
Processos de criação;

Direitos
trabalhador
consumidor;

do
e

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação gráfica de
sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação musical convencional.
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros,
utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de
modo individual, coletivo e colaborativo.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

3

1,3

3

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).

3,5

(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e
processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do
cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se
no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos
ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um
personagem teatral, discutindo estereótipos.

3,4,8

(TEATRO)
(EJAIE13AR02JE) Conhecer e apreciar a história de cada indivíduo da comunidade escolar, suas
Autoestima: fundamento
percepções e autoconceito multicultural.
da motivação.
(EJAIE1AR03JE) Reconhecer a diversidade de oportunidades de emprego/trabalho no campo das
A arte e o mercado de artes.
(EJAIE1AR04JE) Conhecer leis e normas que regulamentam e protegem o artista e o apreciador das
trabalho.
artes.
(ARTES INTEGRADAS) (EF15AR23)* Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos e temas intercurriculares, as relações
Processos de criação processuais entre diversas linguagens artísticas.
(ARTES INTEGRADAS)
(EF15AR24)* Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias
Matrizes estéticas e
de diferentes matrizes estéticas e multiculturais locais e regionais.
culturais
SOCIEDADE E
CULTURA
(ARTES INTEGRADAS) (EF15AR25)* Conhecer, compreender e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias locais e
Direitos sociais e
Patrimônio cultural;
regionais, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às
públicos;
diferentes linguagens artísticas.
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(EJAIE1AR05JE) Reconhecer como direitos e deveres comuns à população, o conhecimento e a
manutenção do patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas.
(EF15AR26)* Conhecer, analisar e explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios,
(ARTES INTEGRADAS)
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de
criação artística culturais.
5,7
Arte e tecnologia.
(EJAIE1AR06JE) Relacionar as práticas tecnológicas ao desenvolvimento dos aspectos políticos,
sociais, culturais e multiculturais.
(ARTES INTEGRADAS)
Capacitação: a busca (EJAIE13AR03JE) Conhecer, analisar e pesquisar fontes de novos conhecimentos que viabilizem a
de conhecimentos
utilização de estratégias necessárias para a realização de movimentos artísticos culturais;
8
artísticos
constantemente.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O processo metodológico para o componente de arte para o ensino da EJAI será embasado em princípios fundamentais da formação da EJAI, pois será pautado em uma
educação libertadora Freiriana, onde aluno será o centro do processo de aprendizagem, sendo assim o processo metodológico terá como procedimento a formação de
valores de sujeitos ativos integral. Todo o ensino de arte para EJAI será pensado desde a sua realidade social, cultural regional e local seguindo processos como:
- Leitura e interpretação de diferentes artes visuais;
- Exibição de vídeos e documentários;
- Análise de obras de artistas clássicos, moderno, contemporâneo, regional e local;
- Pesquisa de obras de artes Regional e local;
- Inversão da ordem da dinâmica da aula para desenvolver alunos autônomos e proativos;.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na construção do
conhecimento através das atividades propostas.

.

*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I - ESTÁGIO II
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖- Maturidade e Vida Financeira: Esta proposta visa para atender às especificidades de quem está fora da faixa etária adequada e deseja retomar as atividades
escolares, ao mesmo tempo em que pretende inserir-se no mundo do trabalho, sendo desenvolvida por meio de práticas pedagógicas voltadas as necessidades dos educandos dessa
modalidade. A escola precisa gerar perspectivas de desenvolvimento pessoal aos estudantes, possibilitando-lhes fazer as escolhas que mais se ajustem aos seus projetos de vida. ―Uma das
preocupações maiores tanto dos jovens como dos adultos e idosos que não têm a escolaridade concluída no seu tempo, é adequar-se às demandas do mundo do trabalho. Esse projeto de
vida busca contribuir para o desenvolvimento pessoal dos nossos educandos, no que diz respeito à descoberta da própria identidade, à percepção clara do que se quer, dos próprios sonhos,
de uma percepção mais ampliada do mundo e de suas relações. ―Precisamos ser a escola das escolhas, dando várias opções aos nossos estudantes‖. E a vida Financeira é um tema
necessário ao exercício da cidadania e à economia familiar. Os sujeitos dessa modalidade, em sua maioria, recebem salários baixos, entretanto, muitas famílias comprometem o salário do
mês, consumindo mais do que ganham, originando dificuldades financeiras, pois as dívidas vão se avolumando de forma que a inadimplência cresce sem controle. A facilidade na aquisição
de créditos é uma realidade no mundo capitalista e, sem a consciência do que podem ou devem adquirir para viver bem, as pessoas acabam contraindo dívidas e ocasionando desajustes de
diversas ordens. A falta de conhecimento da área financeira, no dizer de Stahlhöfer, (2013), ―analfabetismo financeiro‖ provoca na sociedade um descontrole tal que Cerbasi (2003) inquire,
discutindo a respeito dos resultados que essas atitudes desenfreadas causam, acarretando alterações nos seus hábitos, no que diz respeito a doenças, desequilíbrios emocionais, levando a
desentendimentos entre os membros das famílias. Diante do exposto, considerando imprescindível para nossos jovens, adultos e idosos o estudo da Educação Financeira nas aulas, sendo
fundamental introduzir esta temática nas discussões, e assim, poderão se utilizar dos conhecimentos adquiridos para tomar decisões eficientes com relação ao uso e controle do dinheiro. O
estudo da Educação Financeira pode vir a contribuir com os indivíduos no sentido de fazer escolhas inteligentes relacionadas ao dinheiro, nas transações financeiras e no consumo consciente,
promovendo o bem-estar desses indivíduos que optam por estudar esta temática e aplicar em suas vidas. É possível entender que a Educação Financeira pode se tornar uma ferramenta
capaz de conquistar qualidade de vida.
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
EIXOS TEMÁTICOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
ARTES VISUAIS
IDENTIDADE

Diversidade (etnia,
raça e gênero,
manifestações
religiosas);

Elementos da linguagem
ARTES VISUAIS
Matrizes Estéticas e
Culturais
ARTES VISUAIS
Materialidades
ARTES VISUAIS
Processos de criação
ARTES VISUAIS
Sistemas da linguagem

(EF15AR01)* Identificar, analisar e apreciar formas distintas das artes visuais locais e regionais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF15AR02)* Conhecer, explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma,
cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.

1
4
1,2,4,6,8

(EF15AR04)* conhecer e experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais locais e regionais;

1,4

(EF15AR05)* Compreender e experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços multiculturais da escola e da comunidade.

5,8

(EF15AR07)* Conhecer e reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores, espaços culturais e patrimônio cultural local).

3,7
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DANÇA
IDENTIDADE:
Diversidade (etnia,
raça e gênero,
manifestações
religiosas);

Contextos e práticas
DANÇA
Elementos da linguagem

DANÇA
Processos de criação
IDENTIDADE:
Diversidade (etnia,
raça e gênero,
manifestações
religiosas);

(MÚSICA)
A globalização e a sua
influência na música
brasileira.

(EF15AR08)* Analisar, entender, experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes
em diferentes contextos, cultivando a percepção o imaginário local, regional e nacional, a capacidade de
simbolizar e o repertório corporal;

1,2,5

(EF15AR09)* Constituir relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do
movimento dançado.
(EF15AR10)* Experimentar e apreciar diferentes formas de orientação no espaço cultural (deslocamentos,
planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento
dançado.

1,3,4

(EF15AR11)* Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo,
considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com
base nos códigos de dança envolvendo as raízes regionais e locais.
(EF15AR12)* Entender e discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em
dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

8

(EJAIE13AR01JE) Conhecer, compreender e analisar os diversos estilos musicais que influenciaram a música
brasileira tradicional e contemporânea.
(EJAIE2AR01JE) Conhecer, valorizar e respeitar a diversidade de músicas e manifestações que retratam a
religiosidade de um povo como forma de expressar sua etnia, raça e gênero, em suma, sua identidade.

1,2,8

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo
e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da
vida cotidiana.
(EF15AR14)* Ouvir, conhecer e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
(MÚSICA)
melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação,
MUNDO
DO Elementos da linguagem; execução e apreciação musical.
(EF15AR15)* Conhecer, entender e explorar as diferentes fontes sonoras diversas, como as existentes no
TRABALHO
E
(MÚSICA)
próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os
TECNOLOGIAS
Materialidades;
elementos constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados.
(MÚSICA)
Renda e consumo;
(EF15AR16)* Compreender e explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação
Notação e registro musical; gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação musical convencional.
(MÚSICA)
Contextos e práticas;

(MÚSICA)
Processos de criação;
MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS
Renda e consumo;

(TEATRO)
Contextos e práticas;
(TEATRO)
Elementos da linguagem;

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual,
coletivo e colaborativo.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes
contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações
de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).
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(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até
(TEATRO)
elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar
3,4,8
Processos de criação;
do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos
de partida, de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EJAIE13AR02JE) Conhecer e apreciar a história de cada indivíduo da comunidade escolar, suas percepções
(TEATRO)
Autoestima: fundamento e autoconceito multicultural.
1,8
(EJAIE2AR02JE) Perceber o dom artístico como possível fonte de renda.
da motivação.
(ARTES INTEGRADAS) (EF15AR23)* Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos e temas intercurriculares, as relações
8
Processos de criação
processuais entre diversas linguagens artísticas.
(EF15AR24)* Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e multiculturais locais e regionais.
(ARTES INTEGRADAS)
(EF15AR25)* Conhecer, compreender e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas,
Matrizes estéticas e
1
em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias locais e regionais, de
culturais
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens
artísticas.
(ARTES INTEGRADAS) (EF15AR25)* Conhecer, compreender e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas,
SOCIEDADE
E
em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias locais e regionais, de
CULTURA
9
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens
Patrimônio cultural;
artísticas.
(EF15AR26)* Conhecer, analisar e explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações,
Meio
ambiente,
(ARTES INTEGRADAS) jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística
saúde e qualidade de
culturais.
vida;
5,7
(EJAIE2AR03JE)
Arte e tecnologia.
Relacionar as práticas tecnológicas ao desenvolvimento dos aspectos políticos, sociais, culturais e
multiculturais.
(EJAIE13AR03JE) Pesquisar, conhecer e analisar fontes de novos conhecimentos que viabilizem a utilização
(ARTES INTEGRADAS) de estratégias necessárias para a realização de movimentos artísticos culturais;
Capacitação: a busca de (EJAIE2AR04JE) Reconhecer as expressões artísticas como meio de promover, divulgar e incentivar o cuidado
conhecimentos artísticos com o meio ambiente e com a vida de forma geral e na obtenção da saúde física e emocional do ser humano.
8
constantemente.
(EJAIE2AR05JE) Compreender as manifestações artísticas e culturais praticadas de maneira profissional como
possibilidade de alcançar a maturidade necessária para a conquista de uma vida financeira equilibrada.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O processo metodológico para o componente de arte para o ensino da EJAI será embasado em princípios fundamentais da formação da EJAI, pois será pautado em uma educação libertadora
Freiriana, onde aluno será o centro do processo de aprendizagem, sendo assim o processo metodológico terá como procedimento a formação de valores de sujeitos ativos integral. Todo o
ensino de arte para EJAI será pensado desde a sua realidade social, cultural regional e local seguindo processos como:
- Leitura e interpretação de diferentes artes visuais;
- Exibição de vídeos e documentários;
- Análise de obras de artistas clássicos, moderno, contemporâneo, regional e local;
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- Pesquisa de obras de artes Regional e local;
- Inversão da ordem da dinâmica da aula para desenvolver alunos autônomos e proativos;.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos
na construção do conhecimento através das atividades propostas.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I - ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que
estimulem a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre
ser e estar no mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro
dimensões da aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes
constituem elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um
pensamento produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do
aprender a conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem
ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que
na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se
tornar um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos
indivíduos. A proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a
formação de jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa
modalidade, mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖
transformando sonhos, ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos
empreendedores e motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da
própria sala de aula, podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
ARTES VISUAIS
Contextos e práticas
ARTES VISUAIS
IDENTIDADE
Direitos humanos e
civis

Elementos da linguagem
ARTES VISUAIS
Matrizes Estéticas e
Culturais
ARTES VISUAIS
Materialidades
ARTES VISUAIS
Processos de criação

(EF15AR01)* Identificar, analisar e apreciar formas distintas das artes visuais locais e regionais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
(EF15AR02)* Conhecer, explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04)* conhecer e experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais locais e regionais;
(EF15AR05)* Compreender e experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo,
explorando diferentes espaços multiculturais da escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
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ARTES VISUAIS
Sistemas da linguagem
DANÇA
Contextos e práticas
IDENTIDADE:
Direitos humanos e
civis

DANÇA
Elementos da linguagem
DANÇA
Processos de criação

IDENTIDADE:
Direitos humanos e
civis

(MÚSICA)
A globalização e a sua
influência na música
brasileira.

(EF15AR07)* Conhecer e reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores, espaços culturais e patrimônio cultural local).

3,7

(EF15AR08)* Analisar, entender, experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes
em diferentes contextos, cultivando a percepção o imaginário local, regional e nacional, a capacidade de simbolizar
e o repertório corporal;

1,2,5

(EF15AR09)* Constituir relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do
movimento dançado.
(EF15AR10)* Experimentar e apreciar diferentes formas de orientação no espaço cultural (deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.
(EF15AR11)* Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando
os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos
de dança envolvendo as raízes regionais e locais.
(EF15AR12)* Entender e discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EJAIE13AR01JE) Conhecer, compreender e analisar os diversos estilos musicais que influenciaram a música
brasileira tradicional e contemporânea.

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo e
analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida
cotidiana.
(EF15AR14)* Ouvir, conhecer e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia,
(MÚSICA)
ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e
MUNDO
DO
TRABALHO
E Elementos da linguagem; apreciação musical.
(EF15AR15)* Conhecer, entender e explorar as diferentes fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio
TECNOLOGIAS
(MÚSICA)
corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos
Materialidades;
constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados.
A vida é um projeto,
(MÚSICA)
autovalorização;
(EF15AR16)* Compreender e explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação
Notação e registro musical; gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação musical convencional.
(MÚSICA)
Contextos e práticas;

(MÚSICA)
Processos de criação;
MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS

(TEATRO)
Contextos e práticas;
(TEATRO)
Elementos da linguagem;

(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes,
sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e
colaborativo.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos,
aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações de
voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).
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A vida é um projeto,
autovalorização;
(TEATRO)
Processos de criação;

(TEATRO)
Autoestima: fundamento
da motivação.
(ARTES INTEGRADAS)
Os direitos autorais.
(ARTES INTEGRADAS)
Processos de criação

SOCIEDADE
CULTURA

E

Ciências e artes
(sensibilidade,
percepção
e
manifestações
artísticas)

(ARTES INTEGRADAS)
Matrizes estéticas e
culturais

(ARTES INTEGRADAS)
Patrimônio cultural;
(ARTES INTEGRADAS)
Arte e tecnologia.
(ARTES INTEGRADAS)
Capacitação: a busca de
conhecimentos artísticos
constantemente.
(ARTES INTEGRADAS)
A Arte ao alcance de
todos.

(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos
de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do
outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou outros pontos de
partida, de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral,
discutindo estereótipos.

3,4,8

(EJAIE13AR02JE) Conhecer e apreciar a história de cada indivíduo da comunidade escolar, suas percepções e
autoconceito multicultural.

1,8

(EJAIE3AR01JE) Conceituar e caracterizar domínio público, plágio e pirataria.
(EJAIE3AR02JE) Compreender os direitos autorais como forma de reconhecimento e valorização do trabalho
artístico.
(EF15AR23)* Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos e temas intercurriculares, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas.
(EF15AR24)* Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e multiculturais locais e regionais.
(EF15AR25)* Conhecer, compreender e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas,
em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias locais e regionais, de
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens
artísticas.
(EF15AR25)* Conhecer, compreender e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas,
em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias locais e regionais, de
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens
artísticas.
(EF15AR26)* Conhecer, analisar e explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística culturais.
(EJAIE2AR03JE)
Relacionar as práticas tecnológicas ao desenvolvimento dos aspectos políticos, sociais, culturais e multiculturais.
(EJAIE13AR03JE) Pesquisar, conhecer e analisar fontes de novos conhecimentos que viabilizem a utilização de
estratégias necessárias para a realização de movimentos artísticos culturais;
(EJAIE3AR04JE) Reconhecer como arte, toda e qualquer forma de expressão, independente do lugar e o material
utilizado, nas ruas, prédios, monumentos, museus, entre outros.
(EJAIE3AR05JE) Conhecer, valorizar e empreender espaços de produção e circulação da arte em suas diversas
formas de manifestação: artes visuais, dança, teatro e música.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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O processo metodológico para o componente de arte para o ensino da EJAI será embasado em princípios fundamentais da formação da EJAI, pois será pautado em uma educação libertadora
Freiriana, onde aluno será o centro do processo de aprendizagem, sendo assim o processo metodológico terá como procedimento a formação de valores de sujeitos ativos integral. Todo o
ensino de arte para EJAI será pensado desde a sua realidade social, cultural regional e local seguindo processos como:
- Leitura e interpretação de diferentes artes visuais;
- Exibição de vídeos e documentários;
- Análise de obras de artistas clássicos, moderno, contemporâneo, regional e local;
- Pesquisa de obras de artes Regional e local;
- Inversão da ordem da dinâmica da aula para desenvolver alunos autônomos e proativos;.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos
na construção do conhecimento através das atividades propostas.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO” - Marketing digital- A escola tem um papel essencial de fomentar nos estudantes propósitos de vida por meio dos estudos para que desenvolvam seu projeto
pessoal dentro e fora da unidade escolar. Nesse sentido, existem muitas maneiras de reinventar a educação. Para que isso ocorra, a aprendizagem ativa, por competências, é um desses
caminhos, ao incluir projeto de vida para que os estudantes encontrem sentido no que estudam e fazem. A temática do projeto de vida definido para esse estágio tem como objetivo promover
ações com foco no empreendedorismo, além de incentivar o desenvolvimento de capacidades e competências empreendedoras em nossos educandos, tais como autonomia, criatividade e
proatividade, de forma que o aluno acredite em si mesmo e no seu potencial, que os mesmos percebam que o empreendedorismo vai muito além de abrir uma empresa ou do ganho financeiro.
Empreender também é gerar mobilização social, provocar impactos positivos e ser agente proativo em um processo de mudanças. Assim, favoreceremos meios para que nossos alunos
reconheçam e explorem suas vocações, por meio das práticas pedagógicas voltadas as competências profissionais empreendedoras, como o domínio das novas tecnologias de comunicação
e informação, que hoje é essencial conhecer e saber usar estas tecnologias, serão conhecidas também as técnicas para facilitar a comunicação, o relacionamento interpessoal, a capacidade
de trabalhar em equipe, de resolver problemas e de tomar decisões. Durante as oficinas, os docentes realizarão um planejamento com ações e os objetivos que pretendem obter com a
atividade, contemplando competências cognitivas e socioemocionais. Podem elaborar questões norteadoras sobre o presente, futuro, ou problemas reais ligados ao cotidiano dos estudantes.
Para isso, podem utilizar aprendizagem por projetos, como narrativas, construções de diários, atividades sobre empreendedorismo e anúncios, criatividade para chamar a atenção do públicoalvo para seu anúncio, noções de publicidade, pesquisas de mercado, entre várias outras.
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em
obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de
modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o
ARTES VISUAIS
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
1,9
- Contextos e práticas
(EF69AR02)* Conhecer, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço
A arte e a cidade
regional e local.
(EJAIE4AR01JE) Explorar e identificar as diferentes técnicas de representação e produção artística: desenho,
pintura, gravura, escultura, colagem, tecnologias, fotografia, audiovisual, etc. presentes no espaço urbano.
ARTES VISUAIS
(EF69AR04)* Analisar e entender os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor,
IDENTIDADE
1,3
Elementos da linguagem tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas.
Responsabilidade
Social

ARTES VISUAIS
Materialidades
ARTES VISUAIS
Processos de criação
ARTES VISUAIS
Sistemas da linguagem

(EF69AR05)* Compreender experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).
(EF69AR06)* Criar e desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos
convencionais, alternativos e digitais.
(EF69AR07)* apresentar e dialogar sobre os princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos
e processos de criação nas suas produções visuais local e regional.
(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras,
estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais.
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(ARTES VISUAIS)
O marketing e as obras
visuais.

(EJAIE4AR02JE) Entender e analisar sobre a importância do marketing digital para a promoção das artes visuais
locais, regionais e nacionais, conscientizando-se da responsabilidade social do que é produzido.

3,5,8

(DANÇA)
Contextos e práticas;

(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes
épocas.

3

(DANÇA)
Elementos da linguagem;
MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS

O corpo na arte.

Competências para o
século XXI;

(DANÇA)
Processos de criação;

(DANÇA)
Estratégias de marketing
digital.
MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS

Competências para o
século XXI;

(TEATRO)
Contextos e práticas;
(TEATRO)
Elementos da linguagem;
(TEATRO)
Processos de criação;

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando,
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como elementos
que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EJAIE4AR03JE) Desenvolver a linguagem corporal através da dança e reconhecer as manifestações artísticas
e culturais expressas através do corpo.
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para
a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13)* Conhecer e Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes
matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente
e em grupo.
(EF69AR14)* Compreender, analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha
sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação
coreográfica.
(EJAIE4AR04JE) Pesquisar e analisar os principais conceitos e os tipos de marketing digital existentes, a fim de
elaborar diferentes estratégias voltadas ao mercado de trabalho.
(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas,
investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em
teatro.
(EF69AR25)* Identificar, conhecer, reconhecer e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no
tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF69AR27)* Pesquisar, Articular e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral
local e regional, em diálogo com o teatro contemporâneo.
(EF69AR29)* Compreender e experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira
imaginativa por meio de jogos cênicos e teatrais regionais e locais tradicionais e contemporâneos.

1,3,4

1,3,8

3,5,8,9

3

4,8

2,7,8

MÚSICA

SOCIEDADE
CULTURA

(EF69AR16)* Analisar e conhecer as diferentes funções e apreciação musical local e regional em seus contextos
de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural,
E
política, histórica, econômica, estética e ética.
Brasil: um país de diversos (EF69AR18)* Conhecer e analisar os diferentes estilos musicais brasileiros, estrangeiros, local e regional, de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
ritmos.
Contextos e práticas
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Elementos da linguagem

(EF69AR20)* Conhecer, explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas
diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais locais e regionais.

1

MÚSICA
Materialidades

(EF69AR21)* Pesquisar, criar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, assim,
reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais glocais.

1,6

MÚSICA

MÚSICA

(EF69AR22)* Explorar, conhecer e identificar diferentes formas de registro musical notação musical tradicional,
Notação e registro musical partituras criativas e procedimentos da música contemporânea;
(EF69AR23)* Explorar, pesquisar, articular e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras,
MÚSICA
entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não
convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa, valorizando as
Processos de criação
manifestações culturais regionais e locais.
(ARTES INTEGRADAS)
(EF69AR31)* Conhecer, compreender e relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social,
Contextos e práticas;
Quando o alimento vira cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
arte.
(ARTES INTEGRADAS)
(EF69AR32)* Analisar e explorar, em projetos de vida e temáticos, as relações processuais entre diversas
-Processos de criação;
-A arte pode ser o melhor linguagens artísticas.
remédio.
(ARTES INTEGRADAS)
-Matrizes estéticas e
(EF69AR33)* Conhecer e analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando
culturais;
as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.) locais e
-Brasil: um país
regionais.
multicultural.
(ARTES INTEGRADAS) (EF69AR34)* Analisar, valorizar e respeitar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, também a regional e local, de
Patrimônio cultural;
diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens
artísticas multicultural.
(ARTES INTEGRADAS)
(EF69AR35)* Conhecer, entender e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar,
- Arte e tecnologia.
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos cultural, local e regional, de modo reflexivo, ético
- A publicidade na indústria
e responsável presentes na indústria de alimentos.
alimentícia.
(ARTES INTEGRADAS)
Marketing nas Redes
Sociais.

(EJAIE4AR05JE) Analisar e explorar o marketing no Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest e outras redes
sociais, relacionadas à todo tipo de arte.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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O processo metodológico para o componente de arte para o ensino da EJAI será embasado em princípios fundamentais da formação da EJAI, pois será pautado em uma educação libertadora
Freiriana, onde aluno será o centro do processo de aprendizagem, sendo assim o processo metodológico terá como procedimento a formação de valores de sujeitos ativos integral. Todo o
ensino de arte para EJAI será pensado desde a sua realidade social, cultural regional e local seguindo processos como:
- Leitura e interpretação de diferentes artes visuais;
- Exibição de vídeos e documentários;
- Análise de obras de artistas clássicos, moderno, contemporâneo, regional e local;
- Pesquisa de obras de artes Regional e local;
- Inversão da ordem da dinâmica da aula para desenvolver alunos autônomos e proativos;.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos
na construção do conhecimento através das atividades propostas.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II - ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE
EIXOS TEMÁTICOS
“EMPREEN E ORISMO” - Atitude empreendedora: planejando o futuro- A Educação empreendedora ocupa um espaço importante na Educação. Isso porque ela pode desenvolver
algumas habilidades da sociedade contemporânea, como autonomia, capacidade de se adaptar a situações novas e criar soluções. A proposta busca inspirar nos estudantes (independente
da etapa do estágio ou componente curricular) a vontade de empreender. A escola é um bom espaço para que essas habilidades possam ser desenvolvidas e vivenciadas, preparando os
nossos alunos para este novo tempo, em que a criatividade, inovação e autogestão são cada vez mais valorizadas. O ensino empreendedor estimula conversas sobre sonhos pessoais e
profissionais e possibilita desenvolver habilidades necessárias para a vida como planejar, buscar informações, estabelecer metas, ser persistentes, autoconfiantes, protagonistas. As atividades
devem conter desafios, estimular a criatividade, colaboração, ser lúdica e focar na atitude empreendedora, para que os alunos da EJAI, além de saírem mais preparados para o mercado de
trabalho, também desenvolvem competências úteis para toda a vida. Na verdade, o que se pretende com esse tipo de abordagem é propor atividades educativas que ofereçam algumas noções
profissionais e financeiras, mas sempre de maneira a estimular habilidades e competências úteis em diversos contextos. Em primeiro lugar, é preciso adotar metodologias de ensino que
incentivam a participação do aluno em vez de insistir em aulas antiquadas. Essas metodologias, também chamadas de ―aprendizagem ativa‖, estimulam o aluno a construir seu conhecimento
e suas habilidades de maneira mais autônoma, o que é totalmente necessário para o desenvolvimento das competências empreendedoras. Nesse processo, os recursos tecnológicos podem
ser grandes aliados, já que o aluno também precisa aprender a lidar bem com as novas tecnologias. É sempre uma boa ideia estar atento às tendências em educação para utilizar também as
possibilidades de interação e participação que as tecnologias oferecem. O planejamento do conteúdo de uma aula de empreendedorismo deve partir da ideia de transformar a realidade em
que os alunos se inserem. É preciso que o professor sempre tenha uma visão realista e baseada em exemplos. A aula também precisa ser estimulante, e para isso é possível propor projetos
e atividades práticas, como por exemplo, o desenvolvimento de algum produto, de uma ideia de negócio ou até mesmo de um projeto social. Assim, os alunos conseguem desenvolver uma
visão estratégica, perseverança e planejamento.
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas,
em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e
culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a
ARTES VISUAIS
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
IDENTIDADE
(EF69AR02)* Conhecer, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no
- Contextos e práticas
espaço regional e local.
1
Globalização
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens
audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.),
cenográficas, coreográficas, musicais etc.
ARTES VISUAIS
(EF69AR04)* Analisar e entender os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor,
1,2,4,6,8
Elementos da linguagem tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções artísticas.
IDENTIDADE
Globalização

ARTES VISUAIS
- Materialidades
- A história do Brasil
contada através das artes.
ARTES VISUAIS
Processos de criação

(EF69AR05)* Compreender experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura,
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.), através
das quais é possível conhecer a história do país.

1,4

(EF69AR06)* Criar e desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos
convencionais, alternativos e digitais.

5,8
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(EF69AR07)* apresentar e dialogar sobre os princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios
imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais local e regional.
ARTES VISUAIS
Sistemas da linguagem
(DANÇA)
Contextos e práticas;
(DANÇA)
Elementos da linguagem;

(DANÇA)
Processos de criação;

(MÚSICA)
A globalização e a sua
influência na música
brasileira.
(MÚSICA)
MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS

A vida é um projeto,
autovalorização;

Contextos e práticas;
Canções que falam do
Brasil.

(TEATRO)
Contextos e práticas;
(TEATRO)
Elementos da linguagem;

(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras,
estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes
épocas.
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando,
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como elementos
que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EJAIE4AR03JE) Desenvolver a linguagem corporal através da dança e reconhecer as manifestações artísticas
e culturais expressas através do corpo.
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para
a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13)* Conhecer e Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de
diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais,
individualmente e em grupo.
(EF69AR14)* Compreender, analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha
sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação
coreográfica.
(EF69AR15)* Conhecer, praticar e discutir sobre as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na
escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos.
(EJAIE5AR01JE) Conhecer e analisar os diversos recursos e estilos musicais que influenciaram a música
brasileira contemporânea.
(EF69AR16)* Analisar e conhecer as diferentes funções e apreciação musical local e regional em seus contextos
de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17)* Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da
música e do conhecimento musical, local e regional.
(EF69AR19)* Identificar e analisar diferentes estilos musicais brasileiros, contextualizando-os no tempo e no
espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical, nacional, regional e local.
(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas,
investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em
teatro.
(EF69AR25)* Identificar, conhecer, reconhecer e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no
tempo e no espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
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Elementos da linguagem

(EF69AR27)* Pesquisar, Articular e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento
teatral local e regional, em diálogo com o teatro contemporâneo.
(EF69AR28)* Investigar, conhecer e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do
trabalho artístico coletivo e colaborativo locais.
(EF69AR29)* Compreender e experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira
imaginativa por meio de jogos cênicos e teatrais regionais e locais tradicionais e contemporâneos.
(EF69AR30)* Improvisar e compor momentos de acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos ou
outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e adereços),
cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação com o espectador, fazendo uso de tecnologia.
(EJAIE5AR02JE) Conhecer e valorizar a história de cada indivíduo pertencente à comunidade, suas
percepções e autoconceito.
(EJAIE5AR03JE) Entender e analisar as ideias planejadas e buscar estratégias para coloca-las em prática num
projeto de vida empreendedor.
(EJAIE5AR04JE) Estimular e oportunizar experiências estéticas e culturais, para desenvolver a capacidade de
expressão, de interpretação e consciência artística dos estudantes começando pelo reconhecimento de sua
própria cultura, para então, ampliar seu repertório cultural necessários no mundo do trabalho.
(EF69AR20)* Conhecer, explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e práticas
diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais locais e regionais.

MÚSICA
Materialidades

(EF69AR21)* Pesquisar, criar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação, assim,
reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais glocais.

(TEATRO)
Processos de criação;

(TEATRO)
-Autoestima: fundamento
da motivação.
- Dar o primeiro passo é
importante.
MÚSICA

MÚSICA
(EF69AR22)* Explorar, conhecer e identificar diferentes formas de registro musical notação musical tradicional,
Notação e registro musical partituras criativas e procedimentos da música contemporânea;
(EF69AR23)* Explorar, pesquisar, articular e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas
MÚSICA
sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos,
SOCIEDADE
E
convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e
CULTURA
- Processos de criação
colaborativa, valorizando as manifestações culturais regionais e locais.
- O artista popular e sua
(EJAIE5AR05JE) Valorizar a produção artística jeremoabense, bem como, potencializar os talentos artísticos
- Manifestações
obra
presentes na escola.
culturais: identidade
(EF69AR31)* Desenvolver e relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
de um povo
(ARTES INTEGRADAS) política, histórica, econômica, estética e ética sobre a cultura local e regional.
Contextos e práticas;
(EF09AR30BA) Estruturar, relacionar, interpretar, organizar e produzir projetos temáticos, as relações
- Políticas públicas.
processuais entre diversas linguagens artísticas, valorizando os elementos e recursos processuais específicos
de cada uma das linguagens na cultura local.
(ARTES INTEGRADAS) (EF69AR32)* Analisar e explorar, em projetos de vida e temáticos, as relações processuais entre diversas
-Processos de criação;
linguagens artísticas.
(ARTES INTEGRADAS)
-Matrizes estéticas e
(EF69AR33)* Conhecer e analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando
culturais;
as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.) locais e
regionais.
-Brasil: um país
multicultural.
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(ARTES INTEGRADAS)
Patrimônio cultural;

(ARTES INTEGRADAS)
- Arte e tecnologia.

(ARTES INTEGRADAS)
Capacitação: a busca de
conhecimentos
constantemente.

(EF69AR34)* Analisar, valorizar e respeitar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, também a regional e local, de
diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens
artísticas multicultural.
(EF69AR35)* Conhecer, compreender e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar,
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e
responsável
(EF09AR36BA) Pesquisar e elaborar diferentes modos de acesso às tecnologias e recursos digitais (multimeios,
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação,
produção e montagens de peças artísticas que integrem as diversas linguagens.
(EJAIE5AR06JE) Relacionar as práticas tecnológicas ao desenvolvimento dos aspectos políticos, sociais e
culturais da região;
(EJAIE5AR07JE) Pesquisar e entender sobre as fontes de novos conhecimentos que viabilizem a utilização de
estratégias necessárias para a realização dos objetivos de vida.

1,9

5,6,7

8

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O processo metodológico para o componente de arte para o ensino da EJAI será embasado em princípios fundamentais da formação da EJAI, pois será pautado em uma educação libertadora
Freiriana, onde aluno será o centro do processo de aprendizagem, sendo assim o processo metodológico terá como procedimento a formação de valores de sujeitos ativos integral. Todo o
ensino de arte para EJAI será pensado desde a sua realidade social, cultural regional e local seguindo processos como:
- Leitura e interpretação de diferentes artes visuais;
- Exibição de vídeos e documentários;
- Análise de obras de artistas clássicos, moderno, contemporâneo, regional e local;
- Pesquisa de obras de artes Regional e local;
- Inversão da ordem da dinâmica da aula para desenvolver alunos autônomos e proativos;.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos
na construção do conhecimento através das atividades propostas.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

15.3. EDUCAÇÃO FÍSICA
Ao fazermos uma análise sobre a história da Educação Física, constatamos as
inúmeras transformações sofridas, desde a sua origem até o atual momento, tanto em
relação aos conteúdos desenvolvidos nos diferentes níveis de ensino, como também
as respectivas tendências pedagógicas que nortearam e ainda norteiam o processo
educativo. Segundo Darido (2003, p. 1):

Os objetivos e as propostas educacionais da Educação Física
foram se modificando ao longo deste último século, e todas estas
tendências, de algum modo, ainda hoje influenciam a formação
do profissional e as práticas pedagógicas dos professores de
Educação Física.

Em meados da década de 80, na tentativa de romper com o modelo
hegemônico esportivista e de caráter alienante, são elaborados os primeiros
referenciais criticando estes modelos no âmbito educacional (BRASIL, 1998). Sendo
assim as abordagens são definidas como movimentos que surgem em busca de uma
nova dimensão didático-metodológico e científica que defina e que resgate o papel,
objetivos e função da Educação Física. (BRUN, 2002)
Neste sentido, existem várias concepções pedagógicas no âmbito da Educação
Física escolar, porém para a construção do currículo desse componente foi levado em
consideração as principais tendências que se opõem às concepções esportivista e
biologista, dessa forma, os profissionais da área irão direcionar suas práticas
pedagógicas com base em duas abordagens, a construtivista e crítico superadora.
Sendo assim abordagem construtivista sofre influência da psicologia, baseado
no autor Jean Piaget. A abordagem construtivista tem como seus principais conteúdos
o jogo: simbólico e de regras, e as brincadeiras populares, procura utilizar-se de
inúmeros materiais alternativos, permitindo assim um maior número e diferenciadas
vivências, no tange a relação aluno com o objeto. Segundo Darido (2001) o jogo como
conteúdo/estratégia tem papel privilegiado. É considerado o principal modo de
ensinar, é um instrumento pedagógico, um meio de ensino, pois enquanto joga ou
brinca a criança aprende.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Por meio do brincar a criança tem a independência aumentada, sua
sensibilidade visual e auditiva é estimulada as habilidades motoras são trabalhadas a
agressividade é diminuída, a imaginação e a criatividade são muito exercitadas,
acontece uma aproximação entre as pessoas e, com certeza, a escola cumpri o seu
papel fundamental, que é o de transformar uma realidade difícil. Para Soler (2006) o
brincar como um instrumento que possibilita a construção do conhecimento. Nota-se
que durante as aulas os jogos e brincadeiras traz os aspectos da vida da criança,
engajadas no apoderando no conhecimento prévio que a criança possui.
Já a abordagem crítica mais utilizada na educação física escolar, visa a
aprendizagem da expressão corporal, por meio de temas ou formas de atividades
como: jogos, esporte, ginástica, dança e/ou outras. Além disso, se embasa no
discurso da justiça social no contexto da sua prática. Busca levantar questões de
poder, interesse e contestação, faz uma leitura dos dados da realidade à luz da crítica
social dos conteúdos. (AZEVEDO e SHIGUNOV, 2000).
Neste sentido, quando se pensa em uma proposta curricular voltada
especificamente para Educação Física Escolar (EFE), é pensar em possibilitar de
maneira pedagógica, como traz o Documento Curricular Referencial da Bahia
(DCRB/2018) a construção de uma cidadania intelectualmente autônoma, com
capacidades éticas e morais adquiridas por meio dos conhecimentos historicamente

construídos e fundamentados legalmente neste componente curricular obrigatório
da Educação Básica.
Integrado à proposta pedagógica da escola, como exposto no art. 26, inciso
3º das Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996). Não obstante, é
preciso deixar explicitamente visível, que tal componente curricular precisa ser
ministrado pelo docente Licenciado em Educação Física, e que seja ofertado em
todos os níveis e modalidades de ensino, trazendo maior qualidade e coerência à
construção desta proposta curricular.
A Educação Física é um importante componente curricular que apesar de seu
contexto histórico descaracterizado de uma prática educativa de formação integral dos
educandos vem buscando seu espaço do âmbito educacional. Segundo Tavares
(2010), a Educação Física tem que assegurar seu papel no processo educacional,
construindo uma concepção que a cultural corporal pode ser contextualizada,
interpretada e compreendida, ultrapassando a condição de simples atividade física,
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há uma prática que se compromete e envolve-se com o indivíduo, com a finalidade de
propor ações voltadas a realidade educacional e social.
Desta forma, Brasil (2017), aborda que a estrutura da Educação Física é
formada

por

unidades

temáticas,

objetos

de

conhecimento,

habilidades,

competências, sendo as unidades temáticas os temas norteadores das aulas, onde
os professores através da tematização terá oportunidade de desenvolver com os
alunos, diversas práticas corporais, haja vista, que essas práticas corporais estão
inseridas nos objetos de conhecimento que são os conteúdos e conceitos. Assim a
Educação Física aborda as unidades temáticas, que são elas, Brincadeiras e Jogos,
Esportes, Ginástica, Danças, Lutas e Práticas corporais de aventura.
Entende-se que para isto, é imprescindível também que seja dado atenção para
realidade e individualidade comunitária onde a escola está inserida, para que se tenha
maior valorização e assimilação do que é ensinado, bem como maior perspectiva de
vida do currículo em questão, ou seja, para que esta proposta curricular possa ter uma
durabilidade maior enquanto estiver em aplicação e vigência.
Segundo Piaget (2013); a aprendizagem dar se por um esquema de equilíbriodesequilíbrio – reequilíbrio. Neste viés, deve-se levar em consideração o que traz o
Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB/2018) quando comenta a respeito
de um elemento primordial para a efetivação e vida do currículo na rede, o processo
de formação continuada e permanente, para que as ações pedagógicas do currículo
municipal sejam efetivadas e possam contribuir na realidade social dos educandos.
Neste prisma, podemos observar em diversas discursões a respeito deste
componente curricular, problemáticas que proporcionam indagações sobre como
ensinar Educação Física escolar. Diante disso, não se pode omitir que este
componente curricular está vinculado à área das linguagens de acordo com a
organização da Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017), e que podemos
destacar tal relevância para os ensinamentos desta disciplina, pois esta base traz na
competência 01 (um) da área das linguagens: ―Compreender as linguagens como
construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendoas e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de
subjetividades e identidades sociais e culturais.‖ (BRASIL, p.65, 2017).
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E é nesta perspectiva de linguagem que a Educação Física vem sendo
desenvolvida no contexto escolar, devido ao vasto campo de possibilidades, pois
proporciona ao discente a construção no senso crítico, ou seja, aprender a solucionar
desafios refletindo através das práticas propostas.
Para a BNCC (2016), diante do compromisso com a formação estética, sensível
e ética, a Educação Física, aliada aos demais componentes curriculares, busca a
qualificação para leitura, produção e vivencia das práticas corporais. Para tanto, os/as
professores devem buscar formas de trabalho pedagógico pautado no diálogo,
considerando a impossibilidade de ações uniformes. Nessa perspectiva, a criança
possui

conhecimentos

que

precisam

ser,

por

um

lado,

reconhecidos

e

problematizados pela escola, com vistas a proporcionar a compreensão do mundo e,
por outro, ampliados para potencializar sua inserção e transito nas varias esferas da
vida social.
Nesse sentido, a proposta curricular do componente supracitado, que compõe
o Referencial Curricular de Jeremoabo, embasado no DCRB e BNCC prima pelo
respeito e cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e baseiase nos mesmos para a organização de suas práticas, para isso, mantivemos a divisão
em blocos para os anos iniciais/ finais e modalidades:


Bloco I, que abarca o 1° e 2° anos;



Bloco II, que reúne 3° ao 5° anos;



Bloco III 6º e 7º anos;



Bloco IV 8º e 9º anos.
Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento referem-se às brincadeiras e

jogos, danças, esportes e ginásticas, enquanto o início do trabalho pedagógico com
as lutas acontecem a partir do segundo bloco. Para as modalidades, o componente
curricular em questão visa um olhar diferenciado para as especificidades de cada
sujeito.

15.3.1.A EDUCAÇÃO FÍSICA E A EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E
IDOSOS-EJAI
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Percebemos uma carência de estudos, pesquisas e propostas no campo da
Educação Física voltada para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI). Ainda
que a EJAI esteja presente nas lutas dos movimentos populares, desde o início do
século XX, essa modalidade não recebeu a devida atenção da Educação Física.
O Referencial Curricular de Jeremoabo expressa a ideia de que a inclusão da
Educação Física na EJAI representa a possibilidade para que os estudantes adquiram
contato com a cultura corporal de movimento. Esse é o conhecimento a ser trabalhado
na escola, pela Educação Física, e o acesso a esse universo de informações,
vivências e valores é compreendido como um direito do cidadão, uma perspectiva de
construção e usufruto de instrumentos para promover a saúde, utilizar criativamente
o tempo de lazer e expressar afetos e sentimentos em diversos contextos de
convivência.
A proposta de ensino de Educação Física para EJAI aqui apresentada abrange
o desenvolvimento de capacidades, que estão adaptados com base nos eixos
temáticos de cada estágio, assim os sujeitos dessa modalidade poderão vivenciar e
compreender criticamente a cultura corporal de movimento.
O papel da educação é parte fundamental na construção do indivíduo. É a partir
dela que começa a formação do conhecimento, a geração de valor, a criticidade social
bem como as reflexões sobre o meio no qual interagimos enquanto sujeitos. É
necessário que antes tenha sentido para quem ensina, e neste caso é necessário que
o professor entenda que o aluno está inteiramente ligado com a sociedade envolvida
e que ensinar precisa de sentido mesmo sendo um grande desafio nos dias atuais,
ser professor é uma missão que está ligada ao papel em desenvolver na sala de aula
sua autonomia e assim sentir a relevância da atividade nas aulas. (Vasconcelos 2011)
Partindo disto, vale ressaltar que todas as atividades através dos elementos da
Educação Física irão está trabalhando a diversidade cultural, sendo elas, indígenas,
quilombolas (realidade local), regionais e do mundo, onde, a religião, etnia, gênero e
classe serão assuntos primordiais que os educandos vivenciarão, pois, desde cedo
devem aprender a respeitar e valorizar o multiculturalismo.
A organização das unidades temáticas em conjunto com os objetos de
conhecimento e as habilidades, articuladas com as competências gerais e as
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competências especificas da Área de Linguagem visam garantir ao aluno as seguintes
competências especificas da Educação Física:
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE CURRICULAR

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a
organização da vida coletiva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no
processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e
os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.
4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética
corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir
posturas consumistas e preconceituosas.
5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e
combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos
seus participantes.
6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes
práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade
cultural dos povos e grupos.
8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o
envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção
da saúde.
9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e
produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário.
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças,
ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura e capoeira, valorizando o
trabalho coletivo e o protagonismo.
O reconhecimento da linguagem corporal como dimensão expressiva da
constituição de saberes escolares derivados das práticas corporais destaca a
centralidade do conceito de cultura que ora define a prática pedagógica da
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Educação Física nas escolas como não apenas a constituição e a consolidação dos
saberes escolares a serem abordados por este componente curricular,
materializados nas Unidades Temáticas.
Assim, Brincadeiras e Jogos, Esportes, Danças, Lutas, Ginásticas e
Práticas Corporais de Aventura; mas também como os procedimentos teóricometodológicos a serem empreendidos no trato pedagógico desses conhecimentos
no cotidiano escolar mediante consideração de seus elementos fundamentais: (1)
o movimento corporal (elemento essencial); (2) organização interna (voltada para
as particularidades de cada prática corporal); (3) o produto cultural (voltado para as
dimensões lúdica, expressiva, competitiva, de exercitação física... como instâncias
de manifestação de cada uma das práticas corporais) (BRASIL, 2017).
Nesse sentido, para o ensino fundamental, prevê-se, em Educação Física, o
ensino dessas Unidades Temáticas a partir de uma organização progressiva dos
conhecimentos que esteja devidamente contextualizada em função do tempo
pedagógico destinado ao processo de construção das aprendizagens, à
mobilização de saberes dos discentes e à ênfase na compreensão das práticas
corporais como produções culturais da humanidade como fundamento para a
organização do trabalho pedagógico - à dinâmica sociocultural na qual se
manifesta.
Sendo assim, à Unidade Brincadeiras e Jogos cabe a discussão das
influências exercidas por determinados contextos e grupamentos sociais sobre a
configuração de práticas de movimento corporal que não sejam rigidamente
regulamentadas, considerando, para tanto, os seguintes objetos de conhecimento:
(1) Brinquedos, brincadeiras e jogos populares (subdividido em brinquedos e
brincadeiras populares); e (2) Tipos de jogos (subdividido em: jogos sensoriais;
jogos populares; jogos de salão; jogos eletrônicos; jogos teatrais; jogos
cooperativos e jogos esportivos). Na Unidade Esportes, busca-se discutir os
processos e produtos de práticas corporais altamente regulamentadas em função
de suas especificidades e classificação então delineadas por sua lógica interna em
função do processo de esportivização, inclusive com relação a outras práticas
corporais.
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Para tanto, seus objetos de conhecimento constituem-se em: (1)Saberes
sobre o Esporte (subdividido em: a história dos esportes; a relação entre Jogo e
Esporte e as dimensões sociais do esporte); (2) Esportes individuais (subdividido
em: esportes de marca e de precisão; esportes de rede/parede; esportes técnico
combinatórios e esportes de combate); e (3) Esportes coletivos (subdividido em:
esportes de marca e de precisão; esportes de campo e taco; esportes de
rede/parede; esportes técnico-combinatórios e esportes de invasão) (LUCENA,
2001).
Na Unidade Ginásticas, o foco reside no estudo das diferentes
compreensões que lhes foram atribuídas ao longo da história, chegando aos
nossos dias com direcionamentos, também, diversos frente a suas instâncias de
manifestação. Para tanto, o seu ensino compreende os seguintes objetos de
conhecimento: (1) Saberes da ginástica (subdividido em: ginástica geral,
conhecimentos sobre o corpo em movimento e a história da ginástica); (2)
Ginástica e desenvolvimento humano (centrado na tematização das práticas de
ginástica em suas dimensões/ manifestações na atividade física, saúde, lazer e
qualidade de vida); (3) Modalidades de ginástica (subdividido em: ginásticas de
academia; ginástica esportivizada ou de competição e ginástica de conscientização
corporal).
À Unidade Danças cabe a discussão voltada à dimensão expressiva das
práticas de movimento corporal, que, prioritariamente marcadas pelos movimentos
rítmicos, enfatizam o viés estético e simbólico de suas manifestações,
considerando, para tanto, os seguintes objetos de conhecimento: (1) Danças do
contexto comunitário e regional; (2) Danças do Brasil; (3) Danças de matriz
indígena e africana; (4) Danças do mundo; (5) Danças urbanas e danças
folclóricas regionais; e (6) Danças de salão, danças teatrais e dança
contemporânea.
Na Unidade Lutas, por sua vez, cabe o enfoque dos embates corporais
caracterizados por situações de ataque e defesa corpo a corpo nas quais são
utilizadas técnicas e táticas que visam a atingir, desequilibrar, imobilizar e/ ou
excluir o oponente de um determinado espaço de disputa. Nesse caso, seu ensino
compreende os seguintes objetos de conhecimento: (1) Lutas do contexto
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comunitário e regional; (2) Lutas de matriz indígena e africana; (3)
Lutas do Brasil; e (4) Lutas do mundo. Na Unidade Práticas Corporais de
Aventura, por seu turno, o foco encontra-se na experimentação de movimentos
corporais realizados em contato com o ambiente, destacando neste contato a
interação entre o ser humano que se movimenta, eminentemente espontâneo e
frugal, mediante consideração dos seguintes objetos de conhecimento: (1) Práticas
corporais de aventura urbanas; e (2) Práticas corporais de aventura na
natureza.
Busca-se, assim, potencializar a apropriação por parte dos estudantes da
Cultura Corporal de Movimento com ela interagindo (aprendendo, refletindo,
reconstruindo, ressignificando) em sua materialidade como práticas corporais. Para
tanto, o processo de avaliação das aprendizagens construídas funciona como
mecanismo de problematização da ação pedagógica desenvolvida; sobretudo ao
considerar como efetivação do processo de ensino e aprendizagem empreendido
tanto

os

processos

evolutivos

quanto

as

aprendizagens

específicas

e

características a cada fase desta etapa da escolarização básica (DARIDO, 2003;
REIS, 2002 e RODRIGUES, 2015).
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 1º AO 5º ANO
Ano/série: 1º e 2º anos
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA

TEMA INTERCURRICULAR
Cultura Jeremoabense e a Educação Física em movimento- Falar em cultura está diretamente ligado a Interdisciplinaridade onde é envolver o trabalho de forma
difundida com outras pessoas para assim possibilitar o conhecimento das dimensões culturais do aluno. Neste caso é pensar no envolvimento dos professores para esse
conhecimento cultural da cidade de Jeremoabo. Sabe-se que a disciplina de educação Física é componente curricular da educação básica, e que a mesma traz como
características frente ao ensino de conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos sobre o movimento humano na sua complexidade, levando também em
consideração o comportamento diante dos aspectos socioculturais. Portanto o intuito deste tema Intercurricular/projeto de vida é proporcionar a vivência de práticas corporais
através das unidades temáticas trazidas pela BNCC e assim fortalecer a valorização da cultura corporal, expressão, inclusão e interação social do discente, aprofundando os
conhecimentos sobre a cultura corporal do movimento para um aprendizado de qualidade. Por isto é necessário pensar no multiculturalismo critico que segundo Neira 2010,
se parte dos movimentos sociais com representação a busca de voz na sociedade, e principalmente na escola, por isto o multiculturalismo é o movimento político que visa
reconhecer abrir espaço para representar diversas culturais sociais. Diante disso, o objeto de estudo da Educação Física é o fenômeno das práticas cuja conexão geral ou
essência do objeto e o nexo interno das suas propriedades determinantes do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela materialização em forma de atividades,
sejam criativas ou imitativas, das relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas a leis histórico-sociais.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Corpo e movimento:
- Brincadeiras de roda.
POSSIBILIDADES
-Amarelinha.
DO
-Pula saco.
MOVIMENTAR-SE
-Terra e água
Brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no
contexto comunitário e
regional

JOGOS E
BRINCADEIRAS







HABILIDADES
(EF12EF01BA) Experimentar e fruir as qualidades do movimento a partir da manipulação de objetos e suas
possibilidades expressivas.
(EF15EF01JE) Reconhecer as diferentes manifestações culturais por meio do movimento, valorizando a cultura que
está inserido e combatendo a discriminação.

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos
O
que
são populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras
para suas culturas de origem.
brincadeiras?
=>Pega-corrente;
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto
=>Pega- gelo;
comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas.
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços,
Corda no chão.
de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos,
Escravos de Jó.
Lencinho na mão. audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade.
O circo pegou fogo. (EF15EF02JE) Compreender que a cultura em seu movimento não é algo parado e imutável como uma esfera que
paira sobre os indivíduos, mas algo vivo.
Coelhinho sai da
toca.
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ESPORTES

GINÁSTICA

DANÇAS

CAPOEIRA

Saberes sobre o Esporte (A
história dos esportes)
Esportes individuais (de
marca e de precisão)
Esportes coletivos (de marca
e de precisão)
 O que
são
esportes? Como
surgiram
os
esportes?
 Atletismo: - Corridas
de velocidade.

(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes de
marca e de precisão, identificando os elementos comuns a esses esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes de marca e de precisão
para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.

Ginástica geral:
- O que é ginastica? Quais os
benefícios para o corpo?
- Como a ginástica surgiu?
Experimentar
os
movimentos básicos da
nossa vida: correr; saltar,
equilibrar, balançar, girar,
rolar.

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica (equilíbrios, saltos, giros,
rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando
procedimentos de segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da ginástica e da
ginástica geral.
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do corpo, e respeitando as
diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as características dos
elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a presença desses elementos em distintas práticas
corporais.

Danças
do
contexto
comunitário e regional:
- Danças folclóricas:
- Quadrilha;
- Dança de São Cristóvão;
- Danças afro brasileiras
(devido as comunidades
quilombolas do município).
- Danças de roda

(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras
rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EF12EF12) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras
rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de limite corporal.
(EF15EF03JE) Permitir que os alunos tenham um maior contato com a história de suas raízes, demonstrando por
meio de vivências a importância das manifestações culturais da região para cultura popular.
(EF15EF04JE) Promover a criatividade por meio de atividades com a música, dança, desenho/gravuras e confecção;

Capoeira no
comunitário e
Regional.

(EF12EF02BA) Experimentar e fruir as musicalidades e fundamentos da capoeira, dos instrumentos e dos cânticos.

2, 10

10

2, 10

contexto

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Possibilitar ao aluno a diversidade de vivencias, valorizando as experiências dos alunos, criando ludicidade para o educando, estimular autonomia e criatividade.
- Aula expositiva e dialogada.
- Vivencia de cantigas de rodas e brincadeiras cantadas, para a possibilidade de trabalhar a lateralidade, coordenação motora grossa e atenção.
- Disponibilização de material impresso para pintura e escrita, afim de se trabalhar a coordenação motora fina.
- Discussão sobre o conteúdo com os alunos para verificar os conhecimentos prévios dos alunos e para compreensão do assunto.
- Pesquisas bibliográficas e de campo;
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- Leitura de imagem
- Filmes
- Aprofundamento no tema através do estabelecimento de relações com outros fatos e dados;
- Compreensão da importância do brincar para o desenvolvimento do corpo e da mente;
- Perceber a importância do respeito, disciplina, cooperação e companheirismo durante a pratica de brincadeiras, aprendendo a valorizar as regras e respeitar o próximo;
- Roda de conversas sobre as vivencias corporais buscando resolver desafios peculiares a prática realizada e discutir o cumprimento das regras
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Todo o processo avaliativo acontecera de forma qualitativa e quantitativa. Sendo maior parte da avaliação qualitativa de forma processual, por meio de avaliações diagnosticas,
pesquisas, portfólios e participação envolvendo a auto avaliação entre professor e aluno:
- Acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno por meio de observações, anotações em planilhas e tabelas para perceber a evolução gradativamente e o grau
de dificuldade dos alunos.
- Avaliações quantitativas por meio de provas escritas, objetivas ou formativas.
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Ano/série: 3º ao 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA

TEMA INTERCURRICULAR
Cultura Jeremoabense e a Educação Física em movimento- Falar em cultura está diretamente ligado a Interdisciplinaridade onde é envolver o trabalho de forma difundida
com outras pessoas para assim possibilitar o conhecimento das dimensões culturais do aluno. Neste caso é pensar no envolvimento dos professores para esse conhecimento
cultural da cidade de Jeremoabo. Sabe-se que a disciplina de educação Física é componente curricular da educação básica, e que a mesma traz como características frente
ao ensino de conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos sobre o movimento humano na sua complexidade, levando também em consideração o comportamento
diante dos aspectos socioculturais. Portanto o intuito deste tema Intercurricular/projeto de vida é proporcionar a vivência de práticas corporais através das unidades temáticas
trazidas pela BNCC e assim fortalecer a valorização da cultura corporal, expressão, inclusão e interação social do discente, aprofundando os conhecimentos sobre a cultura
corporal do movimento para um aprendizado de qualidade. Por isto é necessário pensar no multiculturalismo critico que segundo Neira 2010, se parte dos movimentos sociais
com representação a busca de voz na sociedade, e principalmente na escola, por isto o multiculturalismo é o movimento político que visa reconhecer abrir espaço para
representar diversas culturais sociais. Diante disso, o objeto de estudo da Educação Física é o fenômeno das práticas cuja conexão geral ou essência do objeto e o nexo
interno das suas propriedades determinantes do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela materialização em forma de atividades, sejam criativas ou imitativas, das
relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas a leis histórico-sociais.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

POSSIBILIDADES
Corpo e movimento
DO MOVIMENTARSE

JOGOS E
BRINCADEIRA
S

HABILIDADES
(EF35EF01BA) Experimentar e fruir as qualidades do movimento a partir da manipulação de objetos e suas possibilidades
expressivas.
(EF35EF02BA) Compreender a capacidade, a estrutura, o funcionamento do corpo e os elementos que compõem o seu
movimento.
(EF15EF01JE) Reconhecer as diferentes manifestações culturais por meio do movimento, valorizando a cultura que está
inserido e combatendo a discriminação

Brincadeiras e jogos
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena
populares do Brasil e do e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural.
mundo.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos
populares do Brasil e de matriz indígena e africana.
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos
populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio
Brincadeiras e jogos de histórico cultural na preservação das diferentes culturas.
matriz indígena e (EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do
africana.
Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola,
adequando-as aos espaços públicos disponíveis.
(EF15EF02JE) Compreender que a cultura em seu movimento não é algo parado e imutável como uma esfera que paira
sobre os indivíduos, mas algo vivo.
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ESPORTES

Esportes de campo e
taco
Esportes de rede/
parede
Esportes de invasão

GINÁSTICA

Ginástica geral

DANÇAS

LUTAS

CAPOEIRA

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e invasão, identificando seus
elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo
e pelo protagonismo.
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os constituem na
contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).

10

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios,
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de apresentações
coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança.
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana,
valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem.
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças
Danças do Brasil e do
populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana.
mundo;
(EF35EF11) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana,
valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem.
Danças de matriz
(EF35EF12) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças
indígena e africana.
populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana.
(EF15EF03JE) Permitir que os alunos tenham um maior contato com a história de suas raízes, demonstrando por meio de
vivências a importância das manifestações culturais da região para cultura popular.
(EF15EF04JE) Promover a criatividade por meio de atividades com a música, dança, desenho/gravuras e confecção;
(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz
Lutas do contexto
indígena e africana.
comunitário e
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e
Regional;
africana experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança.
Lutas de matriz
(EF35EF15) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz
indígena e africana.
indígena e africana.
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Capoeira, história e
cultura: o ritual, malícia,
a
dança,
a
teatralização, o jogo, a
luta, o canto, o toque
dos instrumentos e a
ética da capoeira.
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(EF35EF03BA) Experimentar, fruir e recriar as musicalidades e fundamentos da capoeira, dos instrumentos, dos cândidos
e das ladainhas, conhecendo a origem dessa cultura.
(EF35EF04BA) Compreender a capoeira como patrimônio imaterial, que constitui a cultura e história afro-brasileira.
(EF35EF05BA) Identificar as origens, contextos e significado histórico-social da capoeira na Bahia e no Brasil e seu papel
na luta e resistência dos povos negros.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Possibilitar ao aluno a diversidade de vivencias, valorizando as experiências dos alunos, criando ludicidade para o educando, estimular autonomia e criatividade.
- Aula expositiva e dialogada.
- Vivencia de cantigas de rodas e brincadeiras cantadas, para a possibilidade de trabalhar a lateralidade, coordenação motora grossa e atenção.
- Disponibilização de material impresso para pintura e escrita, afim de se trabalhar a coordenação motora fina.
- Discussão sobre o conteúdo com os alunos para verificar os conhecimentos prévios dos alunos e para compreensão do assunto.
- Pesquisas bibliográficas e de campo;
- Leitura de imagem
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- Filmes
- Aprofundamento no tema através do estabelecimento de relações com outros fatos e dados;
- Compreensão da importância do brincar para o desenvolvimento do corpo e da mente;
- Perceber a importância do respeito, disciplina, cooperação e companheirismo durante a pratica de brincadeiras, aprendendo a valorizar as regras e respeitar o próximo;
- Roda de conversas sobre as vivencias corporais buscando resolver desafios peculiares a prática realizada e discutir o cumprimento das regras
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Todo o processo avaliativo acontecera de forma qualitativa e quantitativa. Sendo maior parte da avaliação qualitativa de forma processual, por meio de avaliações diagnosticas,
pesquisas, portfólios e participação envolvendo a auto avaliação entre professor e aluno:
- Acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno por meio de observações, anotações em planilhas e tabelas para perceber a evolução gradativamente e o grau
de dificuldade dos alunos.
- Avaliações quantitativas por meio de provas escritas, objetivas ou formativas.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º AO 9º ANO
Ano/série: 6º e 7º anos
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA

PROJETO DE VIDA
Cultura Jeremoabense e a Educação Física em movimento- Falar em cultura está diretamente ligado a Interdisciplinaridade onde é envolver o trabalho de forma difundida
com outras pessoas para assim possibilitar o conhecimento das dimensões culturais do aluno. Neste caso é pensar no envolvimento dos professores para esse
conhecimento cultural da cidade de Jeremoabo. Sabe-se que a disciplina de educação Física é componente curricular da educação básica, e que a mesma traz como
características frente ao ensino de conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos sobre o movimento humano na sua complexidade, levando também em
consideração o comportamento diante dos aspectos socioculturais. Portanto o intuito deste tema Intercurricular/projeto de vida é proporcionar a vivência de práticas
corporais através das unidades temáticas trazidas pela BNCC e assim fortalecer a valorização da cultura corporal, expressão, inclusão e interação social do discente,
aprofundando os conhecimentos sobre a cultura corporal do movimento para um aprendizado de qualidade. Por isto é necessário pensar no multiculturalismo critico que
segundo Neira 2010, se parte dos movimentos sociais com representação a busca de voz na sociedade, e principalmente na escola, por isto o multiculturalismo é o
movimento político que visa reconhecer abrir espaço para representar diversas culturais sociais. Diante disso, o objeto de estudo da Educação Física é o fenômeno das
práticas cuja conexão geral ou essência do objeto e o nexo interno das suas propriedades determinantes do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela
materialização em forma de atividades, sejam criativas ou imitativas, das relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas a leis
histórico-sociais.
EIXOS
TEMÁTICOS

JOGOS E
BRINCADEIRA
S

ESPORTES

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos
Conceitos de jogos e e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários.
brincadeiras:
(EF67EF02) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das
tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos.
Jogos eletrônicos
(EF67EF01BA) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares
do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola,
Jogos
populares adequando-as aos espaços públicos disponíveis.
brasileiros, indígenas (EF67EF02BA) Identificar as transformações nas características dos jogos populares e indígenas devido às novas
e africanos.
tecnologias.
(EF67EF03BA) Experimentar e utilizar jogos como instrumento pedagógico.
Jogos adaptados e (EF67EF04BA) Problematizar a prática excessiva de jogos eletrônicos, estabelecendo os seus pontos positivos e negativos
jogos de tabuleiro
para a aprendizagem.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, valorizando o trabalho
Contexto histórico coletivo e o protagonismo.
(movimento humano e
(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios oferecidos pela escola,
sobrevivência na préusando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras.
história)
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- Atletismo
(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca,
- Modalidades do precisão, invasão e técnico-combinatórios como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
atletismo
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações
Esportes de campo e (profissional e comunitário/lazer).
(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na
taco
comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.
-Futsal
(EF67EF05BA) Construir o conceito de esporte, identificando e diferenciando as principais características do elemento
-Contexto histórico e
esporte, conhecendo e classificando os diferentes tipos de esportes.
fundamentos
-Handebol.
Contexto histórico e
fundamentos
Esportes
rede/parede

de

Esportes de invasão
Esportes
técnicocombinatórios
Relações culturais
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos
(força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais provocadas pela sua prática.
(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na
Ginástica circense
prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro
Ginástica
de
e fora do ambiente escolar.
condicionamento
(EF67EF06BA) Realizar movimentos ginásticos e reconhecer as sensações afetivas e/ou sinestésicas, como prazer, medo,
físico
tensão, desagrado, enrijecimento, relaxamento, no processo de autoconhecimento da corporalidade.
Ginástica geral
GINÁSTICA

DANÇAS

(EF67EF11) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos (ritmo, espaço,
gestos).
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e
significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais.
(EF69EF01JE) Conhecer e valorizar as diversidades culturais que são disseminadas no município, como forma de valorizar
e fortalecer a cultura local.
Danças de matriz
(EF69EF02JE) Contribuir na conscientização do quanto o reconhecimento de sua identidade está entrelaçada a história
indígena e africana
de nosso município, sendo o respeito a essa diversidade tão importante e necessário para a vida em sociedade, para a
Danças urbanas
construção de valores éticos, morais e, sobretudo, os valores culturais de cada indivíduo.

2, 10

Danças do Brasil e do
mundo:
-Origem
-Contexto histórico
-Ritmos
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LUTA

PRÁTICAS
CORPORAIS
DE AVENTURA

CAPOEIRA

SAÚDE, LAZER
E
PRÁTICAS
CORPORAIS

Lutas do Brasil e do
mundo:
-Origem
-Contexto histórico
Jiujtisu:
-Origem
-Contexto histórico
-Curiosidades
Lutas de matriz
indígena e africana
Práticas corporais de
aventura urbanas:
-Contexto histórico.
-O que são praticas
corporais
de
aventura?
Quais
as
modalidades mais
conhecidas?
- Locais propícios
para as praticas de
aventura próximo a
escola.
Capoeira, história e
cultura: o ritual,
malícia, a dança, a
teatralização, o jogo,
a luta, o canto, o
toque
dos
instrumentos,
a
gestualidade e a ética
da capoeira.
Saúde, doença, lazer
ativo,
práticas
corporais, atividade
física, sedentarismo

(EF67EF14) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria segurança e integridade física,
bem como as dos demais.
(EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega como oponente.
(EF67EF16) Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico-táticos, indumentária, materiais, instalações,
instituições) das lutas do Brasil.

2,10

(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais,
propondo alternativas para superá-los, com base na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito.

(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, valorizando a própria segurança e
integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas e planejar estratégias
para sua superação.
(EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas
para a prática segura em diversos espaços.
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo as
características (instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas.

(EF67EF07BA) Experimentar e fruir as musicalidades, os movimentos básicos da capoeira, dos instrumentos e dos
cânticos.
(EF67EF08BA) Compreender a capoeira como jogo e dança e seu significado como patrimônio imaterial.
(EF67EF09BA) Identificar e compreender a relevância social dos grandes mestres da capoeira, com ênfase na Bahia.

(EF67EF10BA) Diferenciar atividade física/sedentarismo, saúde/doença, lazer/trabalho, inatividade física/sedentarismo e
propor formas de reversão desses comportamentos.
(EF67EF11BA) Experimentar e fruir diversas práticas corporais que solicitem diferentes capacidades físicas relacionadas
à saúde, identificando seus tipos (força e resistência muscular, flexibilidade, resistência aeróbica e composição corporal)
e as sensações corporais provocadas pela sua prática.
(EF67EF12BA) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos nas
práticas corporais/ atividades físicas, com o objetivo de promover a saúde e o lazer ativo.
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(EF67EF13BA) Compreender os diversos paradigmas contemporâneos do ser humano e sua corporeidade, a partir das
discussões sobre as questões da saúde, do lazer ativo e atividade física, oportunizando a formação de hábitos e estilos
de vida saudáveis.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Construção conjunta do sujeito frente as propostas interdisciplinares e reflexão.

- Aula expositivas/ práticas/visitas
- Pesquisas, estudos de caso, dinâmicas e debates em conjunto.
-Debates e experimentação
* Trabalhemos com foco em debates, leituras, pesquisas e trabalhos expositivos.
- Seminários, visitas a espaços esportivos.
- Vivência com diversos tipos de movimentos da ginástica para formação crítica e social.
-Entender sobre cuidados com o corpo e padrões de beleza em um debate conjunto.
- Trabalhos e pesquisas sobre a influência das danças de salão no brasil.
- Vivência com tipos de danças nordestinas.
- Construção de coreografias.
- Estudo de caso sobre vestígios de danças na cidade e entrevistas.
- Aula prática com vivência da modalidade esportiva lutas.
- Possibilitar ao sujeito envolvimento e conhecimento de si mesmo e do outro bem como suas limitações.
- Trabalhar lutas mais conhecidas dos alunos.
- Vista ao espaço de lutas na cidade
- Entrevista sobre as opiniões da família sobre as lutas.
- Passeio em ambientes naturais para realização das práticas corporais.
- Vídeos e simulados.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação vem para nortear o trabalho pedagógico, pois auxilia o professor a conhecer o aproveitamento do discente e dessa forma para este plano de ensino foi utilizado
uma avaliação de forma qualitativa diante da avaliação formativa.
- Instrumentos:
Observação, auto- avaliação, Portfolio...
- Critérios:
Criatividade, atitudes sócias- afetivas , experimentação, Produção textual, Escrita.
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Ano/série: 8º e 9º anos
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA

PROJETO DE VIDA
Cultura Jeremoabense e a Educação Física em movimento- Falar em cultura está diretamente ligado a Interdisciplinaridade onde é envolver o trabalho de forma difundida
com outras pessoas para assim possibilitar o conhecimento das dimensões culturais do aluno. Neste caso é pensar no envolvimento dos professores para esse
conhecimento cultural da cidade de Jeremoabo. Sabe-se que a disciplina de educação Física é componente curricular da educação básica, e que a mesma traz como
características frente ao ensino de conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos sobre o movimento humano na sua complexidade, levando também em
consideração o comportamento diante dos aspectos socioculturais. Portanto o intuito deste tema Intercurricular/projeto de vida é proporcionar a vivência de práticas
corporais através das unidades temáticas trazidas pela BNCC e assim fortalecer a valorização da cultura corporal, expressão, inclusão e interação social do discente,
aprofundando os conhecimentos sobre a cultura corporal do movimento para um aprendizado de qualidade. Por isto é necessário pensar no multiculturalismo critico que
segundo Neira 2010, se parte dos movimentos sociais com representação a busca de voz na sociedade, e principalmente na escola, por isto o multiculturalismo é o
movimento político que visa reconhecer abrir espaço para representar diversas culturais sociais. Diante disso, o objeto de estudo da Educação Física é o fenômeno das
práticas cuja conexão geral ou essência do objeto e o nexo interno das suas propriedades determinantes do seu conteúdo e es trutura de totalidade, é dada pela
materialização em forma de atividades, sejam criativas ou imitativas, das relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas a leis
histórico-sociais.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

*Esporte de rede parede

ESPORTES

(EF89EF01*) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro, jornalista, narrador, público e técnico) e fruir os esportes
de rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, por meio de
*Esportes de campo e
projetos escolares e comunitários, mobilizando pessoas e recursos.
taco
(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate oferecidos pela escola,
usando habilidades técnico-táticas básicas.
*Esportes de invasão
(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de campo
e taco, rede/parede, invasão e combate como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
*Esportes de combate
(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e
regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios
-Contexto histórico dos da lógica interna das categorias de esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate.
esportes
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas
(doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam.
-Noções de Vivencia (EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das demais práticas corporais
práticas sobre os tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no tempo livre.
esportes
(EF89EF01BA) Reconhecer, refletir e argumentar sobre as questões conceituais, culturais e históricas do esporte.
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Ginástica
de (EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências corporais
desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática individualizada, adequada às
condicionamento
características e necessidades de cada sujeito.
físico
 Ginástica
de (EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma
conscientização
como são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático etc.).
corporal
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para a ampliação do
rendimento ou potencialização das transformações corporais.
Ginástica
e
desenvolvimento humano (EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, identificando as exigências
(Atividade física, saúde, corporais dos mesmos.
lazer e qualidade de vida) (EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e as de
condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas manifestações pode contribuir para a melhoria
das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo.


GINÁSTICA

1,2,3,4,5,6,7

(EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando a tradição
dessas culturas.

DANÇAS

Danças de salão no Brasil
e no mundo:
- Contexto histórico
Samba
Frevo
Forro
Salsa/Merengue

LUTAS DO MUNDO
LUTA

(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das
danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas corporais e propor
alternativas para sua superação.
(EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de salão, bem como suas
transformações históricas e os grupos de origem.
(EF69EF01JE) Conhecer e valorizar as diversidades culturais que são disseminadas no município, como forma de
valorizar e fortalecer a cultura local.
(EF69EF02JE) Contribuir na conscientização do quanto o reconhecimento de sua identidade está entrelaçada a história
de nosso município, sendo o respeito a essa diversidade tão importante e necessário para a vida em sociedade, para
a construção de valores éticos, morais e, sobretudo, os valores culturais de cada indivíduo.
(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando
procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características
técnico-táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a midiatização de uma ou mais
lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
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PRÁTICAS
CORPORAIS
DE AVENTURA

CAPOEIRA

SAÚDE,
LAZER E
PRÁTICAS
CORPORAIS

Jeremoabo

(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, valorizando a própria segurança
Práticas corporais de e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio natural e minimizando os impactos de
aventura na natureza
degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para superar os desafios na
realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, indumentária, organização) das
práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas transformações históricas.
Capoeira, história e cultura:
o ritual, malícia, a dança, a
teatralização, o jogo, a luta,
o canto, o toque dos
instrumentos,
a
gestualidade e a ética da
capoeira.

(EF89EF02BA) Experimentar e compreender as musicalidades e os movimentos da capoeira, dos instrumentos e dos
cânticos.
(EF89EF03BA) Compreender e refletir a capoeira como patrimônio imaterial, que constitui a cultura e a história afrobrasileira.
(EF89EF04BA) Identificar e compreender a relevância social dos grandes mestres da capoeira, com ênfase na Bahia.

(EF89EF05BA) Diferenciar saúde, lazer e qualidade vida, e como esses constructos estão relacionados.
(EF89EF06BA) Refletir sobre os baixos níveis de atividades físicas, lazer e a exposição a comportamentos sedentários
como potenciais riscos à saúde.
(EF89EF07BA) Compreender adaptações fisiológicas relacionadas à saúde em detrimento das atividades físicas.
(EF89EF08BA) Compreender a relevância e o papel do lazer e das práticas corporais nas ocorrências diárias de
Saúde, doença, lazer ativo, conflitos interpessoais, escolares e sociais.
práticas
corporais, (EF89EF09BA) Refletir sobre a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal,
promoção da saúde.
analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
(EF89EF10BA) Identificar as características do corpo humano e os comportamentos nas diferentes fases da vida e nos
Noções básicas de diferentes gêneros, aproximando- se da noção de ciclo vital do ser humano.
primeiros socorros
(EF89EF11BA) Experimentar e compreender a importância das práticas corporais/atividades físicas de forma
autônoma para potencializar o envolvimento em contextos diversos, ampliando as redes de sociabilidade e a promoção
da saúde mental e física e exercícios físicos.
(EF89EF12BA) Experimentar e compreender a organização alimentar nos processos de gasto calórico e suas relações
antes, durante e depois das atividades físicas.
(EF89EF13BA) Identificar quais as primeiras providências a serem tomadas em situações de emergência e urgência.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
- Construção conjunta do sujeito frente as propostas interdisciplinares e reflexão.

- Aula expositiva/ práticas/ visitas
- Pesquisas, estudos de caso, dinâmicas e debates em conjunto.
-Debates e experimentação
* Trabalhemos com foco em debates, leituras, pesquisas e trabalhos expositivos.
- Seminários, visitas a espaços esportivos.
- Vivência com diversos tipos de movimentos da ginástica para formação crítica e social.
-Entender sobre cuidados com o corpo e padrões de beleza em um debate conjunto.
- Trabalhos e pesquisas sobre a influência das danças de salão no brasil.
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- Vivência com tipos de danças nordestinas.
- Construção de coreografias.
- Estudo de caso sobre vestígios de danças na cidade e entrevistas.
- Aula prática com vivência da modalidade esportiva lutas.
- Possibilitar ao sujeito envolvimento e conhecimento de si mesmo e do outro bem como suas limitações.
- Trabalhar lutas mais conhecidas dos alunos.
- Vista ao espaço de lutas na cidade
- Entrevista sobre as opiniões da família sobre as lutas.
- Passeio em ambientes naturais para realização das práticas corporais.
- Vídeos e simulados.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação vem para nortear o trabalho pedagógico, pois auxilia o professor a conhecer o aproveitamento do discente e dessa forma para este plano de ensino foi utilizado
uma avaliação de forma qualitativa diante da avaliação formativa.
- Instrumentos:
Observação, auto- avaliação, Portfolio...
- Critérios:Criatividade, atitudes sócias- afetivas , experimentação, Produção textual, Escrita.
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ORGANIZADORES EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO I e II
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROJETO DE VIDA

Cultura Jeremoabense e a Educação Física em movimento- Falar em cultura está diretamente ligado a Interdisciplinaridade onde é envolver o trabalho de forma difundida
com outras pessoas para assim possibilitar o conhecimento das dimensões culturais do aluno. Neste caso é pensar no envolvimento dos professores para esse conhecimento
cultural da cidade de Jeremoabo. Sabe-se que a disciplina de educação Física é componente curricular da educação básica, e que a mesma traz como características frente
ao ensino de conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos sobre o movimento humano na sua complexidade, levando também em consideração o comportamento
diante dos aspectos socioculturais. Portanto o intuito deste tema Intercurricular/projeto de vida é proporcionar a vivência de práticas corporais através das unidades temáticas
trazidas pela BNCC e assim fortalecer a valorização da cultura corporal, expressão, inclusão e interação social do discente, aprofundando os conhecimentos sobre a cultura
corporal do movimento para um aprendizado de qualidade. Por isto é necessário pensar no multiculturalismo critico que segundo Neira 2010, se parte dos movimentos sociais
com representação a busca de voz na sociedade, e principalmente na escola, por isto o multiculturalismo é o movimento político que visa reconhecer abrir espaço para
representar diversas culturais sociais. Diante disso, o objeto de estudo da Educação Física é o fenômeno das práticas cuja conexão geral ou essência do objeto e o nexo
interno das suas propriedades determinantes do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela materialização em forma de atividades, sejam criativas ou imitativas, das
relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas a leis histórico-sociais.
EIXOS TEMÁTICOS

IDENTIDADE
-Eu
cidadão;
(autovalorização:
mobilizando os meus
recursos, ação! Sou
sujeito da minha
própria vida)

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
POSSIBILIDADES DO
MOVIMENTAR-SE
Corpo, cultura e identidade;

Corpo e movimento

- Diversidade (etnia,
raça
e
gênero, JOGOS E BRINCADEIRAS
manifestações
- Jogos e brincadeiras
religiosas);

regionais;
- Os jogos de salão, de mesa,
de tabuleiro, de rua e as
brincadeiras de um modo
geral.

HABILIDADES
(EJAIE13EF01JE) Possibilitar aos alunos refletirem sobre a constituição de identidades, expressando suas
vivências por meio dos movimentos do corpo envolvendo as manifestações culturais.
(EJAI13EF02JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar os conteúdos subjacentes, estabelecendo nexos
e relações com a educação para e pelo lazer, educação e saúde, educação e trabalho, incluindo a exploração
de espaços culturais existentes na comunidade.
(EF35EF01BA) Experimentar e fruir as qualidades do movimento a partir da manipulação de objetos e suas
possibilidades expressivas.
(EF35EF02BA) Compreender a capacidade, a estrutura, o funcionamento do corpo e os elementos que
compõem o seu movimento.
(EF15EF01JE) Reconhecer as diferentes manifestações culturais por meio do movimento, valorizando a cultura
que está inserida e combatendo a discriminação.
(EJAIE13EF03JE) Identificar a partir de suas experiências e seu entendimento, o que é jogo.
(EJAIE13EF04JE) Conhecer e compreender a historicidade dos jogos (populares, de salão e esportivos), como
reflexão dos aspectos socioculturais.
(EJAIE13EF05JE) Identificar a classificação dos jogos, a partir do conhecimento convencional: salão, esportivo
e popular.
(EJAIE13EF06JE) Aprofundar os conhecimentos sobre os jogos (populares, de salão e esportivos)
relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer, a Educação, a Saúde, o Trabalho e na
exploração de espaços existentes na comunidade.
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DO
E

Direitos
do
trabalhador
e
consumidor;
--Renda e consumo;

SOCIEDADE
CULTURA

E

- Direitos sociais e
públicos;
- Meio ambiente, saúde
e qualidade de vida;
.

GINÁSTICA

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes
- Ginástica geral;
temas do cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de
apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando
procedimentos de segurança.
(EJAIE13EF07JE) Ampliar e aprofundar características, semelhanças e diferenças nos conteúdos da ginástica,
socializando-os nos festivais de cultura corporal.
(EJAIE13EF08JE) Sistematizar os conteúdos subjacentes, estabelecendo nexos e relações com a educação
para e pelo lazer, educação e saúde, educação e trabalho, incluindo a exploração de espaços culturais
existentes na comunidade.
(EJAIE13EF09JE) Identificar práticas alternativas de ginásticas: Holística (Yoga, Pilates, dentre outras);
Musculação, laboral, dentre outras.
(EJAIE13EF10JE) Relacionar esporte à mídia, expressão da comunicação social.
(EJAIE13EF11JE) Compreender as ações gímnicas nas práticas corporais do jogo, da luta, do esporte e da
ESPORTES
dança, contextualizando-as e explicitando sentidos e significados.
(EJAIE13EF12JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a historicidade do fenômeno esporte nas
- Variedade de práticas do modalidades coletivas e individuais.
(EJAIE13EF13JE) Confrontar o esporte com os demais conteúdos da cultura corporal, produzindo conceitos,
atletismo, peteca...
- futebol, basquetebol, reorganizando as atividades esportivas, sendo capazes de alterar suas regras e seus materiais, adequando-os
às possibilidades de práticas da realidade local.
voleibol e handebol.
(EJAIE13EF14JE) Atribuir sentido e significado ao esporte com relação à educação para o lazer, trabalho e
saúde.
- Relações culturais;
(EJAIE13EF15JE) Analisar criticamente as relações entre esporte e saúde, compreendendo os malefícios e os
problemas envolvidos na utilização de drogas/doping.
(EJAIE13EF16JE) Atribuir sentido e significado às práticas corporais do esporte associadas às noções de
agressão e violência.
(EJAIE13EF17JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar suas experiências rítmicas e seu entendimento
sobre o que é dança, formando representações, generalizações e regularidades dos conteúdos da dança.
(EJAIE13EF18JE) EA4 – Identificar as motivações, origens, saberes e práticas sobre as danças das regiões
- Danças do Brasil e do mundo brasileiras, analisando as semelhanças e diferenças existentes entre elas.
(EJAIE13EF19JE) - Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar diversas possibilidades de práticas corporais
- Danças de matriz indígena e na dança, situado por dimensões de impulsão, flexão, contração, elevação, alongamento, respeitando as
africana
diferentes possibilidades de desempenho.
(EJAIE13EF20JE) - Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a dança a partir de sua classificação: clássica,
teatral, erudita, popular, folclórica, de salão, de massa, contemporânea e de rua.
(EJAIE13EF21JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar danças populares e folclóricas presentes em
Jeremoabo.
(EJAIE13EF22JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar sequências coreográficas de dança
contextualizadas por realidades percebidas do cotidiano vivido.
(EJAIE13EF23JE) - Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a dança em relação à educação para o lazer
(interesses culturais do lazer), trabalho (ergonomia) e saúde e qualidade de vida.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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O ensino do esporte deve propiciar aos estudantes uma leitura de sua complexidade social, histórica e política, assim como o reconhecimento de suas dimensões técnica, tática e de
regulamentação. Busca-se um entendimento crítico das manifestações esportivas, as quais devem ser tratadas de forma ampla, isso é, desde sua condição técnica, tática, seus elementos
básicos, até o sentido da competição esportiva, a expressão social e histórica e seu significado cultural como fenômeno de massa. Os eixos correspondem aos principais elementos da cultura
corporal de movimento e serão tratados na escola, de modo a serem vivenciados e analisados criticamente pelos estudantes. Ao final do processo de escolarização da Educação de Jovens,
Adultos e Idosos esperamos que eles reconheçam as práticas corporais como um conhecimento fundamental a ser apreendido, como ferramentas para vivenciar, compreender o mundo e a agir
sobre ele.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação vem para nortear o trabalho pedagógico, pois auxilia o professor a conhecer o aproveitamento do discente e dessa forma para este plano de ensino foi utilizado uma avaliação de
forma qualitativa diante da avaliação formativa.
- Instrumentos:
Observação, auto- avaliação, Portfolio...
- Critérios:
Criatividade, atitudes sócias- afetivas , experimentação, Produção textual, Escrita.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
EIXOS TEMÁTICOS

Cultura Jeremoabense e a Educação Física em movimento- Falar em cultura está diretamente ligado a Interdisciplinaridade onde é envolver o trabalho de forma difundida
com outras pessoas para assim possibilitar o conhecimento das dimensões culturais do aluno. Neste caso é pensar no envolvimento dos professores para esse conhecimento
cultural da cidade de Jeremoabo. Sabe-se que a disciplina de educação Física é componente curricular da educação básica, e que a mesma traz como características frente
ao ensino de conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos sobre o movimento humano na sua complexidade, levando também em consideração o comportamento
diante dos aspectos socioculturais. Portanto o intuito deste tema Intercurricular/projeto de vida é proporcionar a vivência de práticas corporais através das unidades temáticas
trazidas pela BNCC e assim fortalecer a valorização da cultura corporal, expressão, inclusão e interação social do discente, aprofundando os conhecimentos sobre a cultura
corporal do movimento para um aprendizado de qualidade. Por isto é necessário pensar no multiculturalismo critico que segundo Neira 2010, se parte dos movimentos sociais
com representação a busca de voz na sociedade, e principalmente na escola, por isto o multiculturalismo é o movimento político que visa reconhecer abrir espaço para
representar diversas culturais sociais. Diante disso, o objeto de estudo da Educação Física é o fenômeno das práticas cuja conexão geral ou essência do objeto e o nexo
interno das suas propriedades determinantes do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela materialização em forma de atividades, sejam criativas ou imitativas, das
relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas a leis histórico-sociais.
EIXOS
TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO
CONHECIMENTO

IDENTIDADE

POSSIBILIDADES DO
MOVIMENTAR-SE

Direitos
humanos e civis

Corpo, cultura e
identidade;

Corpo e movimento

JOGOS E
BRINCADEIRAS

- Jogos e brincadeiras
regionais;
- Os jogos de salão, de
mesa, de tabuleiro, de
rua e as brincadeiras de
um modo geral.

HABILIDADES
(EJAIE13EF01JE) Possibilitar aos alunos refletirem sobre a constituição de identidades, expressando suas vivências
por meio dos movimentos do corpo envolvendo as manifestações culturais.
(EJAI13EF02JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar os conteúdos subjacentes, estabelecendo nexos e
relações com a educação para e pelo lazer, educação e saúde, educação e trabalho, incluindo a exploração de espaços
culturais existentes na comunidade.
(EF35EF01BA) Experimentar e fruir as qualidades do movimento a partir da manipulação de objetos e suas
possibilidades expressivas.
(EF35EF02BA) Compreender a capacidade, a estrutura, o funcionamento do corpo e os elementos que compõem o
seu movimento.
(EF15EF01JE) Reconhecer as diferentes manifestações culturais por meio do movimento, valorizando a cultura que
está inserida e combatendo a discriminação.
(EJAIE13EF03JE) Identificar a partir de suas experiências e seu entendimento, o que é jogo.
(EJAIE13EF04JE) Conhecer e compreender a historicidade dos jogos (populares, de salão e esportivos), como
reflexão dos aspectos socioculturais.
(EJAIE13EF05JE) Identificar a classificação dos jogos, a partir do conhecimento convencional: salão, esportivo e
popular.
(EJAIE13EF06JE) Aprofundar os conhecimentos sobre os jogos (populares, de salão e esportivos) relacionando-os e
entendendo a sua importância para o Lazer, a Educação, a Saúde, o Trabalho e na exploração de espaços existentes
na comunidade.
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GINÁSTICA

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do
- Ginástica geral;
cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de apresentações
coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de
segurança.
(EJAIE13EF07JE) Ampliar e aprofundar características, semelhanças e diferenças nos conteúdos da ginástica,
socializando-os nos festivais de cultura corporal.
(EJAIE13EF08JE) Sistematizar os conteúdos subjacentes, estabelecendo nexos e relações com a educação para e
pelo lazer, educação e saúde, educação e trabalho, incluindo a exploração de espaços culturais existentes na
comunidade.
(EJAIE13EF09JE) Identificar práticas alternativas de ginásticas: Holística (Yoga, Pilates, dentre outras); Musculação,
laboral, dentre outras.
(EJAIE13EF10JE) Relacionar esporte à mídia, expressão da comunicação social.
MUNDO DO
(EJAIE13EF11JE) Compreender as ações gímnicas nas práticas corporais do jogo, da luta, do esporte e da dança,
ESPORTES
TRABALHO E
contextualizando-as e explicitando sentidos e significados.
TECNOLOGIA
(EJAIE13EF12JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a historicidade do fenômeno esporte nas modalidades
S
- Variedade de práticas do coletivas e individuais.
(EJAIE13EF13JE) Confrontar o esporte com os demais conteúdos da cultura corporal, produzindo conceitos,
atletismo, peteca...
A vida é um
- futebol, basquetebol, reorganizando as atividades esportivas, sendo capazes de alterar suas regras e seus materiais, adequando-os às
projeto,
possibilidades de práticas da realidade local.
autovalorização; voleibol e handebol.
(EJAIE13EF14JE) Atribuir sentido e significado ao esporte com relação à educação para o lazer, trabalho e saúde.
(EJAIE13EF15JE) Analisar criticamente as relações entre esporte e saúde, compreendendo os malefícios e os
- Relações culturais;
problemas envolvidos na utilização de drogas/doping.
(EJAIE13EF16JE) Atribuir sentido e significado às práticas corporais do esporte associadas às noções de agressão e
violência.
(EJAIE13EF17JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre
DANÇAS
o que é dança, formando representações, generalizações e regularidades dos conteúdos da dança.
(EJAIE13EF18JE) EA4 – Identificar as motivações, origens, saberes e práticas sobre as danças das regiões brasileiras,
- Danças do Brasil e do
analisando as semelhanças e diferenças existentes entre elas.
SOCIEDADE E mundo
(EJAIE13EF19JE) - Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar diversas possibilidades de práticas corporais na
CULTURA
dança, situado por dimensões de impulsão, flexão, contração, elevação, alongamento, respeitando as diferentes
- Danças de matriz possibilidades de desempenho.
indígena e africana
(EJAIE13EF20JE) - Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a dança a partir de sua classificação: clássica,
Ciências e artes
teatral, erudita, popular, folclórica, de salão, de massa, contemporânea e de rua.
(EJAIE13EF21JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar danças populares e folclóricas presentes em
(sensibilidade,
Jeremoabo.
percepção e
(EJAIE13EF22JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar sequências coreográficas de dança contextualizadas
manifestações
por realidades percebidas do cotidiano vivido.
artísticas)
(EJAIE13EF23JE) - Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a dança em relação à educação para o lazer
(interesses culturais do lazer), trabalho (ergonomia) e saúde e qualidade de vida.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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O ensino do esporte deve propiciar aos estudantes uma leitura de sua complexidade social, histórica e política, assim como o reconhecimento de suas dimensões técnica, tática e de
regulamentação. Busca-se um entendimento crítico das manifestações esportivas, as quais devem ser tratadas de forma ampla, isso é, desde sua condição técnica, tática, seus elementos
básicos, até o sentido da competição esportiva, a expressão social e histórica e seu significado cultural como fenômeno de massa. Os eixos correspondem aos principais elementos da cultura
corporal de movimento e serão tratados na escola, de modo a serem vivenciados e analisados criticamente pelos estudantes. Ao final do processo de escolarização da Educação de Jovens,
Adultos e Idosos esperamos que eles reconheçam as práticas corporais como um conhecimento fundamental a ser apreendido, como ferramentas para vivenciar, compreender o mundo e a agir
sobre ele.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação vem para nortear o trabalho pedagógico, pois auxilia o professor a conhecer o aproveitamento do discente e dessa forma para este plano de ensino foi utilizado uma avaliação de
forma qualitativa diante da avaliação formativa.
- Instrumentos:
Observação, auto- avaliação, Portfolio...
- Critérios: Criatividade, atitudes sócias- afetivas , experimentação, Produção textual, Escrita.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II - ESTÁGIO IV e V
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROJETO DE VIDA

Cultura Jeremoabense e a Educação Física em movimento- Falar em cultura está diretamente ligado a Interdisciplinaridade onde é envolver o trabalho de forma difundida
com outras pessoas para assim possibilitar o conhecimento das dimensões culturais do aluno. Neste caso é pensar no envolvimento dos professores para esse conhecimento
cultural da cidade de Jeremoabo. Sabe-se que a disciplina de educação Física é componente curricular da educação básica, e que a mesma traz como características frente
ao ensino de conceitos, princípios, valores, atitudes e conhecimentos sobre o movimento humano na sua complexidade, levando também em consideração o comportamento
diante dos aspectos socioculturais. Portanto o intuito deste tema Intercurricular/projeto de vida é proporcionar a vivência de práticas corporais através das unidades temáticas
trazidas pela BNCC e assim fortalecer a valorização da cultura corporal, expressão, inclusão e interação social do discente, aprofundando os conhecimentos sobre a cultura
corporal do movimento para um aprendizado de qualidade. Por isto é necessário pensar no multiculturalismo critico que segundo Neira 2010, se parte dos movimentos sociais
com representação a busca de voz na sociedade, e principalmente na escola, por isto o multiculturalismo é o movimento político que visa reconhecer abrir espaço para
representar diversas culturais sociais. Diante disso, o objeto de estudo da Educação Física é o fenômeno das práticas cuja conexão geral ou essência do objeto e o nexo
interno das suas propriedades determinantes do seu conteúdo e estrutura de totalidade, é dada pela materialização em forma de atividades, sejam criativas ou imitativas, das
relações múltiplas de experiências ideológicas, políticas, filosóficas e outras, subordinadas a leis histórico-sociais.
EIXOS
TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
ESPORTES
*Esporte de rede parede

IDENTIDADE
Globalização

Responsabilida
de Social

*Esportes de campo e
taco
-Contexto histórico dos
esportes.
-Noções de Vivencia
práticas sobre os
esportes

HABILIDADES
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo.
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações
(profissional e comunitário/lazer).
(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na
comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.
(EF67EF05BA) Construir o conceito de esporte, identificando e diferenciando as principais características do elemento
esporte, conhecendo e classificando os diferentes tipos de esportes.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das demais práticas corporais
tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no tempo livre.
(EF89EF01BA) Reconhecer, refletir e argumentar sobre as questões conceituais, culturais e históricas do esporte.
(EJAIE45EF01JE) Compreender as diferenças e semelhanças existentes entre: esporte, educação, esporte recreativo e
esporte de alto rendimento, a partir das experiências, entendimento e diferentes possibilidades de desempenho dos
estudantes.
(EJAIE45EF02JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar os valores (re)produzidos no esporte: morais, éticos,
sociais, políticos, religiosos, culturais; bem como os problemas sociais do tipo: estereótipos, preconceitos e discriminações
relacionados à prática do esporte na sociedade.
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GINÁSTICA



Ginástica
de
condicionamento
físico
Ginástica
de
conscientização
corporal

Ginástica
e
desenvolvimento humano
(Atividade física, saúde,
lazer e qualidade de vida)

MUNDO DO
TRABALHO E
TECNOLOGIA
S

DANÇAS

Danças do Brasil e do
A vida é um mundo:
projeto,
-Origem
autovalorização; -Contexto histórico
-Ritmos
Competências
para o século
XXI;

Danças de matriz indígena
e africana
Danças urbanas

(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos
(força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais provocadas pela sua prática.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro
e fora do ambiente escolar.
(EF67EF06BA) Realizar movimentos ginásticos e reconhecer as sensações afetivas e/ou sinestésicas, como prazer, medo,
tensão, desagrado, enrijecimento, relaxamento, no processo de autoconhecimento da corporalidade.
(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências corporais desses
diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática individualizada, adequada às características e
necessidades de cada sujeito.
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma
como são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para a ampliação do
rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, identificando as exigências
corporais dos mesmos.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e as de
condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas manifestações pode contribuir para a melhoria das
condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo.
(EJAIE45EF03JE) Identificar e aprofundar as bases (apoios; eixos: longitudinal, transversal e sagital) e fundamentos nas
diferentes modalidades ginásticas (Ginástica Artística, Rítmica, Acrobática, Aeróbica, dentre outras).
(EJAIE45EF04JE) Ampliar e aprofundar na ginástica os conteúdos subjacentes, estabelecendo nexos e relações com a
educação para e pelo lazer, educação e saúde, educação e trabalho, incluindo a exploração de espaços culturais existentes
na comunidade.
(EF67EF08BA) Compreender a capoeira como jogo e dança e seu significado como patrimônio imaterial.
(EF67EF09BA) Identificar e compreender a relevância social dos grandes mestres da capoeira, com ênfase na Bahia.
(EF69EF11)* Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos (ritmo, espaço,
gestos).
(EF69EF12)* Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças urbanas.
(EF69EF13)* Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos
e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais.
(EF69EF01JE) Conhecer e valorizar as diversidades culturais que são disseminadas no município, como forma de valorizar
e fortalecer a cultura local.
(EF69EF02JE) Contribuir na conscientização do quanto o reconhecimento de sua identidade está entrelaçada a história
de nosso município, sendo o respeito a essa diversidade tão importante e necessário para a vida em sociedade, para a
construção de valores éticos, morais e, sobretudo, os valores culturais de cada indivíduo.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas corporais e propor
alternativas para sua superação.
(EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de salão, bem como suas
transformações históricas e os grupos de origem.
(EJAIE45EF05JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar suas experiências rítmicas em relação ao espaço, tempo,
mudança de direções, níveis, compasso, fluência e de planos.
(EJAIE45EF06JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar práticas corporais de dança contextualizadas pelo
conhecimento sobre o próprio corpo e o corpo do outro.
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(EJAIE45EF07JE) Identificar as motivações, origens, saberes e práticas sobre as danças das regiões brasileiras,
analisando as semelhanças e diferenças existentes entre elas.

JOGOS

SOCIEDADE E
CULTURA
-Manifestações
culturais:
identidade de
um povo
- Políticas
públicas.

CAPOEIRA
Capoeira, história e cultura:
o ritual, malícia, a dança, a
teatralização, o jogo, a luta,
o canto, o toque dos
instrumentos,
a
gestualidade e a ética da
capoeira.
SAÚDE, LAZER E
PRÁTICAS CORPORAIS
Saúde, doença, lazer ativo,
práticas
corporais,
promoção da saúde.
Noções básicas
primeiros socorros

de

(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos
e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários.
(EF67EF02) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das
tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos.
(EF67EF01BA) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares
do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola,
adequando-as aos espaços públicos disponíveis.
(EF67EF02BA) Identificar as transformações nas características dos jogos populares e indígenas devido às novas
tecnologias.
(EF67EF03BA) Experimentar e utilizar jogos como instrumento pedagógico.
(EF67EF04BA) Problematizar a prática excessiva de jogos eletrônicos, estabelecendo os seus pontos positivos e negativos
para a aprendizagem.
(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na
prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EJAIE45EF08JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar a historicidade dos jogos (populares, de salão e
esportivos), como reflexão dos aspectos socioculturais.
(EJAIE45EF09JE) Identificar, sistematizar ampliar e aprofundar a classificação dos jogos, a partir do conhecimento
convencional: salão, esportivo e popular.
(EJAIE45EF10JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e
esportivos) relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer, a Educação, a Saúde, o
Trabalho e na exploração de espaços existentes na comunidade.
(EF67EF08BA) Compreender a capoeira como jogo e dança e seu significado como patrimônio imaterial.
(EF67EF09BA) Identificar e compreender a relevância social dos grandes mestres da capoeira, com ênfase na Bahia.
(EF89EF02BA) Experimentar e compreender as musicalidades e os movimentos da capoeira, dos instrumentos e dos
cânticos.
(EF89EF03BA) Compreender e refletir a capoeira como patrimônio imaterial, que constitui a cultura e a história afrobrasileira.
(EF89EF04BA) Identificar e compreender a relevância social dos grandes mestres da capoeira, com ênfase na Bahia.
(EJAIE45EF11JE) Identificar, sistematizar, ampliar e aprofundar valores sociais da capoeira.
(EF67EF10BA) Diferenciar atividade física/sedentarismo, saúde/doença, lazer/trabalho, inatividade física/sedentarismo e
propor formas de reversão desses comportamentos.
(EF67EF11BA) Experimentar e fruir diversas práticas corporais que solicitem diferentes capacidades físicas relacionadas
à saúde, identificando seus tipos (força e resistência muscular, flexibilidade, resistência aeróbica e composição corporal)
e as sensações corporais provocadas pela sua prática.
(EF67EF12BA) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos nas
práticas corporais/ atividades físicas, com o objetivo de promover a saúde e o lazer ativo.
(EF67EF13BA) Compreender os diversos paradigmas contemporâneos do ser humano e sua corporeidade, a partir das
discussões sobre as questões da saúde, do lazer ativo e atividade física, oportunizando a formação de hábitos e estilos
de vida saudáveis.
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(EF89EF05BA) Diferenciar saúde, lazer e qualidade vida, e como esses constructos estão relacionados.
(EF89EF06BA) Refletir sobre os baixos níveis de atividades físicas, lazer e a exposição a comportamentos sedentários
como potenciais riscos à saúde.
(EF89EF07BA) Compreender adaptações fisiológicas relacionadas à saúde em detrimento das atividades físicas.
(EF89EF08BA) Compreender a relevância e o papel do lazer e das práticas corporais nas ocorrências diárias de conflitos
interpessoais, escolares e sociais.
(EF89EF09BA) Refletir sobre a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando,
criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
(EF89EF10BA) Identificar as características do corpo humano e os comportamentos nas diferentes fases da vida e nos
diferentes gêneros, aproximando- se da noção de ciclo vital do ser humano.
(EF89EF11BA) Experimentar e compreender a importância das práticas corporais/atividades físicas de forma autônoma
para potencializar o envolvimento em contextos diversos, ampliando as redes de sociabilidade e a promoção da saúde
mental e física e exercícios físicos.
(EF89EF12BA) Experimentar e compreender a organização alimentar nos processos de gasto calórico e suas relações
antes, durante e depois das atividades físicas.
(EJAIE45EF12JE) Ampliar o conhecimento a partir da vivência de outras manifestações da cultura corporal de movimento.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O ensino do esporte deve propiciar aos estudantes uma leitura de sua complexidade social, histórica e política, assim como o reconhecimento de suas dimensões técnica, tática e de
regulamentação. Busca-se um entendimento crítico das manifestações esportivas, as quais devem ser tratadas de forma ampla, isso é, desde sua condição técnica, tática, seus elementos
básicos, até o sentido da competição esportiva, a expressão social e histórica e seu significado cultural como fenômeno de massa. Os eixos correspondem aos principais elementos da cultura
corporal de movimento e serão tratados na escola, de modo a serem vivenciados e analisados criticamente pelos estudantes. Ao final do processo de escolarização da Educação de Jovens,
Adultos e Idosos esperamos que eles reconheçam as práticas corporais como um conhecimento fundamental a ser apreendido, como ferramentas para vivenciar, compreender o mundo e a agir
sobre ele.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação vem para nortear o trabalho pedagógico, pois auxilia o professor a conhecer o aproveitamento do discente e dessa forma para este plano de ensino foi utilizado uma avaliação de
forma qualitativa diante da avaliação formativa.
- Instrumentos:
Observação, auto- avaliação, Portfolio...
- Critérios:
Criatividade, atitudes sócias- afetivas , experimentação, Produção textual, Escrita.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB
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15.4. LÍNGUA INGLESA
Indiscutivelmente, a aprendizagem da Língua inglesa deixou de ser uma
obrigação a se tornar uma necessidade de todos os estudantes brasileiros, a mesma
passou alguns anos sem ter a devida atenção e para que um processo de ensino e
aprendizagem seja de fato sócio interativo, será necessário e compreensivo elementar
alguns critérios importantes e que auxiliem professor e aluno na busca pelo objetivo
comum: a aprendizagem da língua inglesa.
Para tanto, o processo deve seguir a um parâmetro que permita aos discentes
não simplesmente acompanhar, mas esclarecer dúvidas, avaliar as atividades, bem
como preencher lacunas crônicas deixadas por séries anteriores, e o mais importante,
ter o seu próprio posicionamento enquanto estudante autônomo, e não um mero aluno
matriculado.
Sobre essa condição afirma Nérice:
(...) A educação para ser autêntica, tem de descer à individualização, à
apreensão da essência humana de cada educando, em busca de suas
fraquezas e temores, de suas fortalezas e aspirações. (...) O processo
educativo deve conduzir à responsabilidade, liberdade, crítica e participação.
Educar, não como sinônimo de instruir, mas de formar, de ter consciência de
seus próprios atos. De modo geral, instruir é dizer o que uma coisa é, e educar
e dar o sentido moral e social do uso desta coisa". (NÉRICI, 1972, p.12)

Neste sentido, se faz necessário trabalhar e aperfeiçoar a aprendizagem dos
alunos das séries finais do Ensino Fundamental, promovendo um olhar crítico e
reflexivo sobre aspectos linguísticos, culturais e sociais do idioma, a fim de estimular
o gosto pela aprendizagem do mesmo, através da prática de leitura, da escrita e da
oralidade, identificando fenômenos linguísticos e culturais presentes no idioma,
ampliando o vocabulário e desenvolvendo as inteligências múltiplas.
Não existe proposta curricular concisa se a prática pedagógica não atender as
especificidades dos seus discentes. De fato, trata-se de um estudo que busca discutir
com propriedade, as práticas educacionais voltadas ao estudo da Língua inglesa, que
desde muito tempo, torna-se cada vez mais o idioma mais influente no mundo.
De acordo a Lima (2010, p. 9), a importância de se aprender o Idioma ―tem se
justificado por razões que vão de status a real exigência de dialogar com um mundo
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sem fronteiras‖. Já para Paiva (2003, p. 10), o aprendizado de uma língua que não
seja a materna é uma tarefa ―necessária como instrumento de compreensão do
mundo, de inclusão social e de valorização pessoal.‖ Ambos, reafirmam que o ensino
da Língua Inglesa é essencial para evolução do ser em vários quesitos.
Importante ao leitor que será convidado a apreciação criteriosa deste
Documento, é que se o que se pretende com este trabalho de cunho basilar
(curricular), é do favorecimento à democratização da aprendizagem, em absoluto
detrimento a um instrumento obsoleto e superficialmente padronizado as escolas,
passando, nesta perspectiva, ao respeito a pluralidade e diversidade culturais, com os
quais, serão plenamente determinantes aos planejamentos, instrumentos, conteúdos
e metodologias de ensino.
O que serão apresentadas e discutidas aqui são as ferramentas e concepções
que possam agregar valores substanciais a prática pedagógica, visto que a Língua
Inglesa oferece oportunidades de socialização de conhecimentos, saberes
multidisciplinares e experiências, assim como é praxe ao aprendizado de qualquer
idioma, e em qualquer parte do mundo. Aprender inglês, nesta perspectiva e em
tempos de extrema globalização e modernidade, quando a busca incessante, por
exemplo, pelo melhor espaço no mercado de trabalho, pela qualidade de vida e do
bem-estar, assumem lugares privilegiados na lista de prioridades de todo cidadão, é
uma condição extremamente essencial.
O estudo da língua inglesa possibilita aos alunos ampliar horizontes de
comunicação e de intercâmbio cultural, científico e acadêmico e, nesse
sentido, abre novos percursos de acesso, construção de conhecimentos e
participação social (BRASIL, 2017, p. 199).

Vale salientar que o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB,
componente norteador à prática pedagógica reflexiva, enfatiza que:
A proposta curricular de ensino de Língua Inglesa, que compõe o Referencial
Curricular do Estado da Bahia, destaca que o ensino da língua inglesa nas
escolas deve ocorrer, por meio de seu uso, como ferramenta de acesso ao
conhecimento e a bens culturais. Dessa forma, alunos e alunas podem
identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilíngue e multicultural de
forma crítica e reflexiva. Para tanto, a autonomia da aprendizagem pelos
estudantes deve ser incentivada e promovida permanentemente, a fim de
despertar o protagonismo social, já que saber um idioma estrangeiro pode
contribuir para a elevação da autoestima e o fortalecimento da autoconfiança
e assim, com os estudantes sentindo-se empoderados, podem promover
melhorias em seu contexto social. (2019, p. 292)
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Nesta perspectiva, a fomentação de um Plano Municipal de Educação, pautado
em Parâmetros, Diretrizes, Leis, Objetos e Objetivos, e tendo como meta peculiar, um
processo de ensino e aprendizagem que traga ao palco o sujeito leitor, nas suas mais
variadas definições e manifestações, é extremamente útil e necessário. Assim,
impossível à produção de um documento tão relevante ao nosso ―Sistema‖, sem que
este não passe pelas mãos daqueles que acreditam em uma educação
fundamentalmente de oportunidades, em práticas que tornem os conhecimentos mais
acessíveis, que compreenda as diferenças e suas especialidades, que vislumbre dias
sempre mais produtivos, e principalmente, sem perder o seu sentido mais valioso: o
respeito às diversidades dos entes envolvidos.
Vale observar o que traz para o centro das discussões a Base Nacional Comum
Curricular (p.241), quanto a esta vertente:

"Nessa proposta, a língua inglesa não é mais aquela do ―estrangeiro‖, oriundo
de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser seguido, nem
tampouco trata-se de uma variante da língua inglesa. Nessa perspectiva, são
acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no
mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que
possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o único inglês ―correto‖ –
e a ser ensinado – é aquele falado por estadunidenses ou britânicos" -,

Busca-se, neste sentido, aprimorar objetivos, projetos, ações e concepções que
ultrapassem as barreiras do conformismo e comodismo, e cheguem com propriedade,
às práticas que tragam em sua essência e finalidades, o movimento interacionista,
permitindo a socialização dos conhecimentos entre os agentes participativos. Ao
educador, não existe mais espaço para negar a condição de sujeitos de todos os
alunos pertencentes a um meio. A fomentação de uma identidade é imprescindível
para alcançarmos o que se propõem as Diretrizes legais.
Destaca-se ainda o que traz a DCRB quanto a aprendizagem da Língua,
observando o desenvolvimento integral dos alunos, enfocando, a luz da BNCC, as
competências e habilidades, e tornando os eixos organizadores como
componentes norteadores do processo de aquisição do conhecimento:
O eixo Dimensão Intercultural reforça a concepção do inglês como língua
franca e propõe uma nova abordagem de ensino da língua inglesa, a partir
de reflexões sobre língua, cultura e identidade, no intuito de que sejam
estabelecidas relações entre as pessoas, levando-se em conta que as
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culturas estão em constante processo de interação e (re)construção. Nesse
sentido, o estudante deve ser constantemente estimulado a refletir sobre
sua própria identidade, a partir do contato com outras identidades, com vista
a se tornar pessoas capazes de romper barreiras físicas e mentais para
viver no mundo cada vez mais globalizado.
O eixo Escrita compreende práticas de produção escrita como um ato
social, considerando a finalidade da escrita e enfatizando a produção
processual, individual e colaborativa. Tal abordagem contribui para uma
escrita autoral, abrindo espaço para que os alunos e as alunas ajam como
protagonistas.
O eixo Conhecimento Linguístico envolve práticas de uso, análise e
reflexão sobre a língua inglesa e não se resume ao ensino de vocabulário e
gramática. Deve-se considerar o uso social da língua, e não apenas sua
organização. Neste sentido, o eixo Conhecimentos Linguísticos deve estar
a serviço das práticas de oralidade, escrita e leitura. Em outras palavras, a
abordagem do ensino de língua inglesa deve ir além de ensinar normas
sobre a língua, deixando de ser entendida como objeto de ensino, mas, por
meio dela, ter acesso a outros conteúdos para construir conhecimento e,
assim, desenvolver as competências e as habilidades tratadas neste
documento.
O eixo Oralidade refere-se às práticas de compreensão e produção oral a
partir da dimensão do uso da língua como prática social. Nessa perspectiva,
a interação significativa dos sujeitos passa a ser o foco da prática
pedagógica. Interação significativa remete à necessidade de que o trabalho
com a oralidade seja realizado tendo em vista a vivência e uso da língua
como prática social, na qual os estudantes sejam vistos como usuários,
posicionando-se, interpretando, argumentando, questionando, informando,
explicando, dentre outras ações que demonstrem sua contribuição como
agente modificador da sociedade.
O eixo Leitura diz respeito às práticas de linguagem a partir da interação
do leitor com o texto escrito, por meio da compreensão e interpretação dos
gêneros que circulam nos diversos campos da sociedade. A leitura deve ser
entendida como uma atividade interativa na qual o leitor atribui significados
ao texto, a partir de suas vivências de mundo. Nesse sentido, as práticas
de leitura em língua inglesa devem promover o desenvolvimento de
estratégias, que favoreçam a construção de significados.

O que se espera prioritariamente durante o processo é a formação de sujeitos
autônomos, que diante de um protagonismo, possa estabelecer uma relação
sincrônica com os aspectos que englobam o estudo da relação entre Língua,
linguagens e o mundo. Destarte, é extremamente essencial uma prática pedagógica
em perfeita harmonia com o contexto político-social dos estudantes, trazendo a luz
das discussões as suas experiências, habilidades, vivências e competências.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências
gerais da Educação Básica e as competências específicas da área de Linguagens, o
componente curricular de Língua Inglesa deve garantir aos alunos o desenvolvimento
de competências.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural,
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para
a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo
do trabalho.
2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias
impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento,
de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores
e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua
materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em
uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes
países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer
a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e
multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de
letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na
língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no
contato com diferentes manifestações artístico-culturais.
O ensino da Língua Inglesa no município de Jeremoabo-Ba, deve assegurar o
desenvolvimento dessas competências supracitadas, as quais foram definidas pela
BNCC para o Ensino Fundamental e que foram adaptadas para a modalidade EJAI.
Hoje, temos duas grandes linguagens em ação no mundo, a língua inglesa e a
linguagem digital. Essas

são

as bases

para

o

desenvolvimento

e

uso

das competências e habilidades em escala mundial.
Tanto no ensino da língua estrangeira como no da materna é imprescindível
considerar que os processos de aprendizagem ocorrem de modo diferenciado,
implicando em planejar intervenções pedagógicas levando em conta os diferentes
percursos de aprendizagem dos estudantes, pois defendemos que em toda
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abordagem de ensinar é essencial partir das experiências, interesses e necessidades
dos estudantes, como é justamente o caso dos sujeitos da modalidade EJAI.
A atitude do professor deve centrar-se numa ação mediadora e orientadora do
processo de educação, propiciando situações de aprendizagem em que os estudantes
tenham oportunidades de uso real da língua. Assim, torna-se importante lembrar que
todas as atividades curriculares devem ser muito bem planejadas, com objetivos
definidos, e a avaliação deve se basear naquilo que foi proposto em sala de aula, pois
não há um método pra todos, o ensino da língua em contextos múltiplos para um grupo
de educandos de vivências.
Atrelado a isso, propõe-se também um trabalho pautado na formação do sujeito
crítico, criativo e que interage com a língua num constante processo de produção de
sentidos, independentemente da idade ou do nível de escolarização, compreendemos
que no desenvolvimento curricular da Língua Inglesa é imprescindível romper com as
práticas centradas no vocabulário ou nas explicações gramaticais, com repetição de
palavras e frases descontextualizadas. Desse modo, os eixos organizadores do
trabalho pedagógico exercem uma função integradora das dimensões metodológicas
de ensino da língua, tendo em vista a articulação em Eixos Temáticos totalmente
relacionados à vida e vivência dos sujeitos da EJAI.
Assim, considerando as atuais condições sociais, culturais e políticas, conforme
a BNCC, para que o ensino da Língua Inglesa possibilite a construção de
conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades relevantes à
formação de cidadãos conscientes, críticos, engajados e produtivos, faz-se necessário
o reconhecimento dessa língua estrangeira como língua franca, o que implica a
adoção da postura formativa, do multiletramento e de abordagens pedagógicas
focadas no desenvolvimento humano.
O currículo de Língua Inglesa pode ser enriquecido com as peculiaridades e
regionalismos, tornando-o assim mais próximo da realidade do educando e do
educador. Cabe ressaltar que optamos por não promovermos ampliações nas
habilidades propostas pela BNCC, por entendermos que elas atendem plenamente o
desenvolvimento das competências específicas. A construção do currículo de língua
inglesa respeitou totalmente a estrutura proposta pela Base Nacional.
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Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada
componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão
relacionadas a diferentes objetos do conhecimento, entendido como conteúdos,
conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas.
Cada objeto do conhecimento tem sua proximidade de forma harmônica,
possibilitando o aluno aprender de forma interdisciplinar, os próprios eixos traçados,
as habilidades e competências na Base, são elementos interligados. É importante
frisar que os Objetos de Conhecimento em Língua Inglesa são os conhecimentos de
grande amplitude e devem ser desenvolvidos por meio das práticas de linguagem
articuladas com os conhecimentos linguísticos e interculturais para que, dessa forma,
os objetivos de aprendizagem sejam atingidos pelos estudantes.
O professor, nesta perspectiva, deixa de ser aquele que só transmite, e passa
ao papel de mediador da aprendizagem. Assim, as atividades pedagógicas, por sua
vez, ganham autenticidade e repercutem diretamente em suas práticas comunicativas
diárias, longe da perspectiva do ensino fragmentado e meramente ―conteudista‖,
tradicionalmente observadas na grande maioria das Escolas brasileiras.
Por isso, a utilização de estratégias para tornar o processo de aprendizagem
mais acessível e consequentemente eficiente aos alunos é fundamental, e assim, a
evolução do sujeito é o ponto elementar para que a Língua seja tratada como
instrumento emancipatório. Em outras palavras, compreende-se que tais princípios
sirvam como parâmetros ao professor para um projeto pedagógico que reduza ao
máximo o distanciamento e possibilite o acesso dos discentes a Língua.
Os princípios metodológicos no ensino de Língua Inglesa devem estar focados nas
metodologias ativas, visando tornar os alunos capazes de pensar e agir por conta
própria e resolver problemas teóricos e práticos do ensino da mencionada língua;
utilizando também os meios tecnológicos, favorecendo a autonomia do educando,
despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas,
advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante.
Com base no ensino de uma língua estrangeira é ideal fazer com que os alunos se
engajem em tarefas de pensamento de ordem superior como: análise, síntese e
avaliação.
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Deve-se lembrar sempre que, independente das atividades propostas no livro
didático, precisa-se planejar atividades voltadas para o desenvolvimento linguístico
dos discentes, bem como para o preparo de cidadãos críticos, a partir de atividades
que levem à problematização dos temas propostos e façam com que o aluno
desenvolvam a criticidade.
É importante trabalhar a Abordagem Comunicativa, onde consolida-se cada vez
mais em diversos contextos de ensino-aprendizagem por seu caráter fluido e
negociável. Ela é coerente, pois também entende que a língua não é estática nem
territorializada. Ademais, é observável que, mais do que os conteúdos, os processos
e os meios são realçados. O ponto principal desta abordagem não é necessariamente
quais atividades utilizar. Isto é um tanto quanto flexível. O que é realmente importante
é que a atividade ou o conjunto de atividades/projetos deve ver a língua como uma
ferramenta social de comunicação.
Dessa forma, é importante enfatizar que o aprendizado da Língua, deve
perpassar por uma perspectiva sócio-interativista e emancipatória, onde as
metodologias apresentadas e seguidas pelos professores, considerados naturalmente
como os mediadores do conhecimento. Assim, os referenciais teóricos, apesar de
muito importantes a esta finalidade, não são suficientes quando a prática pedagógica
não esteja em plena sintonia com os instrumentos a serem utilizados durante o
processo de ensino e aprendizagem do idioma.
Portanto, é importante ressaltar que o ensino do Idioma deve assegurar a
formação integral dos alunos. Assim a elaboração de um Currículo é presumida de
diretrizes, fidedignas a preparação dos estudantes para as competências exigidas da
atualidade. Por fim, destaca-se também a importância da formação continuada dos
professores, para que a Instituição de ensino garanta a equidade de oportunidades de
aprendizagem.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º AO 9º ANOS
Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA
PROJETO DE VIDA
Aulas remotas – Língua Estrangeira: A elaboração de um Projeto de Vida no Ensino de Língua Inglesa no município de Jeremoabo-Ba é parte vital do currículo, que pretende
oferecer para seus estudantes a condição de que eles atuem no mundo a partir do seu autoconhecimento e daquilo que projeta m para si, como seres humanos autônomos,
solidários e competentes. Na área de Língua Estrangeira- Inglês, os alunos, via de regra, chegam ao Ensino Fundamental II com pouco conhecimento e cheios de expectativas
com relação ao idioma. Em um mundo multicultural e interligado, as pessoas precisam ter ferramentas que as habilitem a atuar de maneira efetiva nesse novo contexto. Uma
dessas habilidades é a fluência em outra língua. Contemplando o Projeto de Vida, é essencial a implantação de um Projeto de Mídias Digitais em Língua Estrangeira, como
ferramenta que possibilite que os alunos desenvolvam as quatro habilidades básicas para se comunicar. Além do professor formador, dentro da plataforma, os alunos devem
contar com o auxílio de um tutor, que possibilita uma maior diversidade de estratégias de ensino e aprendizagem, uma gama mais ampla de agrupamentos e um atendimento
mais individualizado a quem tiver dúvidas. O referido projeto não substitui as aulas presenciais, mas as complementam. É importante trabalhar as práticas sociais do mundo
digital, em que se empregam diferentes linguagens na construção de significado — verbal, visual, corporal, audiovisual. Nesse sentido, a Língua Inglesa potencializa as
possibilidades de participação em um ―mundo multimodal‖.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Países que têm a Língua
Inglesa como língua
materna e/ou oficial;
DIMENSÃO
A Língua Inglesa como
INTERCULTURAL língua franca;

(EF06LI24*) Investigar o alcance e a importância da Língua Inglesa no mundo como língua materna,
14
e/ou oficial (primeira ou segunda língua).
(EF06LI01BA) Reconhecer a Língua Inglesa como língua franca.
(EF06LI25) Identificar a presença da Língua Inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras,
expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado.
(EF06LI26*) Avaliar, criticamente, elementos/ produtos culturais de países de Língua Inglesa
Presença da Língua
absorvidos pela sociedade brasileira/comunidade.
Inglesa no cotidiano;

14 As habilidades destacadas no componente curricular segue a estrutura do: Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1,5,6

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
494 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

ESCRITA

Planejamento do texto:
brainstorminge
organização de ideias;
Produção de textos
escritos, em formatos
diversos, com a mediação
do professor;
Gêneros Textuais;

 Construção
de
repertório
lexical;
Reflexão e escolhas
linguísticas para fins
comunicativos,
priorizando
a
inteligibilidade: usos do
CONHECIMENTO
presente simples e
S
contínuo, imperativo,
LINGUÍSTICOS
caso genitivo (‗s),
pronomes do caso reto
e
adjetivos
possessivos;
Construção de laços
afetivos.

ORALIDADE

EF06LI13*) Listar ideias para a produção de textos com mediação do/a professor/a, levando em conta
o tema e o assunto.
(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto.
(EF06LI15*) Produzir textos multimodais escritos em Língua Inglesa (histórias em quadrinhos,
cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus
15
amigos, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar.
(EF69LI01JE) Reconhecer e utilizem adequadamente os recursos básicos de coesão e coerência,
para produção de textos claros e objetivos;

(EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da Língua
Inglesa em sala de aula.
(EF06LI19*) Utilizar o presente do indicativo
para identificar pessoas, descrever rotinas diárias, fazer e responder perguntas.
(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso.
(EF06LI21*) Reconhecer e empregar o imperativo em enunciados de atividades, comandos e
instruções.
(EF06LI22) Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (‘) + s.
16
(EF06LI23*) Empregar, de forma inteligível, clara os adjetivos possessivos.

(EF06LI01*) Interagir em situações do dia a dia
de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a Língua Inglesa em apresentações,
Funções e usos da Língua
cumprimentos e despedidas, em ambientes presenciais e/ou virtuais.
Inglesa em sala de aula
(EF06LI02*) Informar, coletar e registrar informações dos indivíduos do grupo sobre sua família, sua
(classroom language);
escola e sua comunidade.
(EF06LI04*) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o assunto
Estratégias
de
e as informações principais em textos orais sobre temas como escola, família e comunidade,
compreensão de textos
17
diferenciando e valorizando quaisquer variedades linguísticas.
orais;

2,3,4,5

1,2,4,5,6

1,2,4,6

1,2,4,5
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(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da Língua Inglesa para falar de si e de outras pessoas,
Produção de textos orais,
18
explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas.
com a mediação do/a
(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a
professor/a;
oralmente com o grupo.
Levantamento
de
hipóteses sobre a (EF06LI07*) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em Língua Inglesa, com base em sua
estrutura composicional (tipografia, layout, títulos e subtítulos, imagens, legendas,
finalidade de um texto;
dentre outros).
(EF06LI08*) Identificar o assunto de um texto,
Estratégias de leitura
reconhecendo sua organização textual e palavras cognatas, bem como examinar os falsos cognatas
(skimming, scanning);
em diferentes situações de uso da Língua Inglesa.
(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.
Construção de repertório
(EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir
lexical e autonomia leitora;
repertório lexical.
(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório lexical na Língua
LEITURA
Leitura compartilhada,
Inglesa.
com a mediação do
(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias.
professor.
(EF69LI02JE) Dialogar, sobre as variedades linguísticas presentes na comunidade do estudante, no
seu município, região, estado e até mesmo em nível nacional.
(EF69LI03JE) Compreender a existência de variações linguísticas nos contextos de uso da língua para
 Variação Linguística;
o desenvolvimento da expressão oral.
(EF69LI04JE) Compreender, a partir do estudo de gêneros discursivos orais, o uso de elementos
persuasivos e argumentativos;
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
1. Construir repertório artístico- cultural.
Impacto de aspecto cultural na comunicação oral e escrita.
2. Produzir textos escritos com mediação do professor/ colegas. Revisar textos com mediação do professor.
3. Construir repertório lexical.
Uso do comparativo e superlativo nas produções orais e escritas.
Utilização de qualificadores e pronomes relativos.
4. Negociar os sentidos (mal entendidos no uso da língua inglesa e conflito de opiniões)
5.Leitura, compreensão e produção de textos orais, multimodais de cunho informativo/ jornalístico.
Utilização de recursos linguísticos e paralinguísticos no intercambio oral.
Produção de textos orais com autonomia.

3,4,5,6
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18 As habilidades destacadas no componente curricular segue a estrutura do: Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será processual e contínua e se dará com base nos seguintes critérios: assiduidade, atenção, interesse, participação ativa nas aulas, produções orais e escritas e execução das
atividades propostas no transcorrer das aulas.
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA

PROJETO DE VIDA
Aulas remotas – Língua Estrangeira: A elaboração de um Projeto de Vida no Ensino de Língua Inglesa no município de Jeremoabo-Ba é parte vital do currículo, que pretende
oferecer para seus estudantes a condição de que eles atuem no mundo a partir do seu autoconhecimento e daquilo que projetam para si, como seres humanos autônomos,
solidários e competentes. Na área de Língua Estrangeira- Inglês, os alunos, via de regra, chegam ao Ensino Fundamental II com pouco conhecimento e cheios de expectativas
com relação ao idioma. Em um mundo multicultural e interligado, as pessoas precisam ter ferramentas que as habilitem a atuar de maneira efetiva nesse novo contexto. Uma
dessas habilidades é a fluência em outra língua. Contemplando o Projeto de Vida, é essencial a implantação de um Projeto de Mídias Digitais em Língua Estrangeira, como
ferramenta que possibilite que os alunos desenvolvam as quatro habilidades básicas para se comunicar. Além do professor formador, dentro da plataforma, os alunos devem
contar com o auxílio de um tutor, que possibilita uma maior diversidade de estratégias de ensino e aprendizagem, uma gama mais ampla de agrupamentos e um atendimento
mais individualizado a quem tiver dúvidas. O referido projeto não substitui as aulas presenciais, mas as complementam. É importante trabalhar as práticas sociais do mundo
digital, em que se empregam diferentes linguagens na construção de significado — verbal, visual, corporal, audiovisual. Nesse sentido, a Língua Inglesa potencializa as
possibilidades de participação em um ―mundo multimodal‖.
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado.
(EF07LI22) Explorar modos de falar em Língua Inglesa, refutando preconceitos e reconhecen¬do a variação
DIMENSÃO
A Língua Inglesa como
linguística como fenômeno natu¬ral das línguas.
INTERCULTURAL língua franca na sociedade (EF07LI23*) Reconhecer a variação linguísti¬ca como manifestação de formas de pensar e expressar o mundo
contemporânea

1,5,6

por falantes nativos e não nativos.

ESCRITA

Planejamento de produção
escrita, com mediação do/a (EF07LI12) Planejar a escrita de textos em fun-ção do contexto (público, finalidade, layout e suporte).
professor/a
(EF07LI13) Organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos,
Produção de textos explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto.
escritos, em formatos (EF07LI14) Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado (linha do
tempo/timelines, biografias, verbetes de enciclopédias, blogues, entre outros).
diversos, com mediação
do/a professor/a
(EF07LI01BA) Revisar e reescrever as produções levando em consideração o objetivo, formato e clareza do
texto de acordo com referências multimodais.
Revisão e reescrita das
produções textuais
(EF69LI01JE) Reconhecer e utilizem adequadamente os recursos básicos de coesão e coerência, para
Gêneros Textuais;
produção de textos claros e objetivos;
Estudo
do
léxico:
(EF07LI15) Construir e empregar repertório le-xical relativo a verbos regulares e irregulares (formas no
construção, pronúncia e
passado), preposições de tempo (in, on, at) e conectores (and, but, because, then, so, before, after, entre
polissemia
outros).
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CONHECIMENTOS Reflexão e escolhas (EF07LI02BA) Praticar, por meios de jogos e brincadeiras, o conhecimento lexical para a consolidação do
linguísticas para fins repertório.
LINGUÍSTICOS
comunicativos, priorizando
a inteligibilidade: usos do
passado simples e contínuo
para afirmar, negar e
perguntar, pronomes do
caso reto e do caso
oblíquo, verbo modal can
(presente e passado)
Usos da Língua Inglesa
para convivência e
colaboração em sala de
aula

ORALIDADE

LEITURA

(EF07LI16*) Reconhecer e diferenciar a pronún¬cia de verbos regulares no passado (- ed).
(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso.
(EF07LI18) Utilizar o passado simples e o pas-sado contínuo para produzir textos orais e escritos, mostrando
relações de sequência e causalidade.
(EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto, utili-zando pronomes a eles relacionados.
(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal can para descrever habilidades (no presente e no
passado)

(EF07LI01*) Interagir em situações de intercâmbio oral em inglês para realizar as atividades em sala de aula,
de forma respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos.
(EF07LI02*) Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida a fim de valorizar e respeitar a
Práticas investigativas
diversidade.
(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral.
Estratégias
de (EF07LI04) Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em textos orais presentes no
compreensão de textos cinema, na internet, na televisão, entre outros.
orais diversos
(EF07LI05*) Compor, em Língua Inglesa, narrativas orais sobre fatos, acontecimentos e personalidades
Produção de textos orais, marcantes do passado, utilizando recursos multimodais.
com mediação do/a
professor/a
Estratégias de leitura
(EF07LI06) Antecipar o sentido global de textos em Língua Inglesa por inferências, com base em leitura rápida,
Construção do sentido observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chaves.
global
(EF07LI07) Identificar a(s) informação(ões) chave de partes de um texto em Língua Inglesa (parágrafos).
(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para construir seu sentido global.
Objetivos de leitura
(EF07LI09*) Selecionar, em um texto, a informação pertinente ao objetivo da leitura.
(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, textos em Língua Inglesa, de fontes confiáveis, para
estudos/pesquisas escolares.
Leitura compartilhada
(EF07LI11*) Participar de troca de opiniões e informações sobre textos de apreciação cultural e sobre
personalidades marcantes do passado e da contemporaneidade.
(EF69LI02JE) Dialogar, sobre as variedades linguísticas presentes na comunidade do estudante, no seu
município, região, estado e até mesmo em nível nacional.
(EF69LI03JE) Compreender a existência de variações linguísticas nos contextos de uso da língua para o
 Variação Linguística;
desenvolvimento da expressão oral.
(EF69LI04JE) Compreender, a partir do estudo de gêneros discursivos orais, o uso de elementos persuasivos
e argumentativos;

1,2,4,5

3,4,5,6

1,2,4,5,6

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O processo metodológico para o ensino de inglês será embasado em metodologia ativa, onde o aluno será o centro do processo de ensino, ou seja, o processo metodológico
acontecerá a partir das vivencias do educando, envolvendo com o mundo a fora.
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Também será um caminho de adequação do educando como para o docente, onde ambos terão que se envolver na auto reflexão entre a teoria e prática, esses princípios
serão o norte para o professor neste componente, se envolver diretamente com o discente em sala de aula, para que assim possa promover aulas pautadas em estratégia
proativas e ativas. Vale destacar pontos pertinentes para os procedimentos metodológicos;
•
Produção textual
•
Apresentação de peças teatrais;
•
Leituras
•
Envolvimento com o mundo internacional
•
O estudo Billings
•
Construção de frases;
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será envolvida com os princípios metodológicos, pois o aluno será avaliado desde suas vivencias sociais até a escolar. O professor estará pautado no processo
formacional embasado em um ser ativo, proativo em sala de aula, e também destacando os pontos principais para uma educação de qualidade para a construção do sujeito
para a sociedade e o mercado de trabalho. Dessa forma o processo avaliativo acontecerá embasado em tais pontos:
 Formativa;
 Diagnostica;
 Processual continua;
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Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA

PROJETO DE VIDA
Aulas remotas – Língua Estrangeira: A elaboração de um Projeto de Vida no Ensino de Língua Inglesa no município de Jeremoabo-Ba é parte vital do currículo, que pretende
oferecer para seus estudantes a condição de que eles atuem no mundo a partir do seu autoconhecimento e daquilo que projetam para si, como seres humanos autônomos,
solidários e competentes. Na área de Língua Estrangeira- Inglês, os alunos, via de regra, chegam ao Ensino Fundamental II com pouco conhecimento e cheios de expectativas
com relação ao idioma. Em um mundo multicultural e interligado, as pessoas precisam ter ferramentas que as habilitem a atuar de maneira efetiva nesse novo contexto. Uma
dessas habilidades é a fluência em outra língua. Contemplando o Projeto de Vida, é essencial a implantação de um Projeto de Mídias Digitais em Língua Estrangeira, como
ferramenta que possibilite que os alunos desenvolvam as quatro habilidades básicas para se comunicar. Além do professor formador, dentro da plataforma, os alunos devem
contar com o auxílio de um tutor, que possibilita uma maior diversidade de estratégias de ensino e aprendizagem, uma gama mais ampla de agrupamentos e um atendimento
mais individualizado a quem tiver dúvidas. O referido projeto não substitui as aulas presenciais, mas as complementam. É importante trabalhar as práticas sociais do mundo
digital, em que se empregam diferentes linguagens na construção de significado — verbal, visual, corporal, audiovisual. Nesse sentido, a Língua Inglesa potencializa as
possibilidades de participação em um ―mundo multimodal‖.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Construção de repertório
(EF08LI18*) Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações artístico-culturais vinculadas à
artístico cultural
Língua Inglesa (Artes Plásticas e Visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, entre outros),
valorizando a diversidade entre culturas.
DIMENSÃO
(EF08LI19*) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de
INTERCULTURAL
aspectos culturais e étnicos.
Impacto de aspectos
(EF08LI20*) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam
culturais na comunicação
a Língua Inglesa como primeira, segunda ou língua estrangeira.

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1,5,6

Produção coletiva e / ou
individual de textos escritos,
com
mediação
do/a
professor/a

ESCRITA

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade
e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).
(EF08LI10*) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, para aprimoramento, edição
e publicação final em diferentes ambientes virtuais de informação e socialização.
(EF08LI11) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, tweets,
Revisão de textos escritos reportagens, histórias de ficção, blogues, entre outros), com o uso de estratégias de escrita (planejamento,
com a mediação do/a produção de rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da
comunidade ou do pla
professor/a e colegas
neta).
(EF69LI01JE) Reconhecer e utilizem adequadamente os recursos básicos de coesão e coerência, para
Gêneros Textuais;
produção de textos claros e objetivos;
Construção
de (EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.
(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de palavras em Língua Inglesa.
repertório lexical;
(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas, bem como fazer previsões.
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CONHECIMENTO
S
LINGUÍSTICOS

ORALIDADE

LEITURA

Reflexão e escolhas
linguísticas para fins
comunicativos,
priorizando
a
inteligibilidade: usos
de verbos para indicar
futuro, comparativos e
superlativos,
quantificadores
e
pronomes relativos.

(EF08LI15) Utilizar, de modo compreensível, as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar
qualidades e quantidades.
(EF08LI16) Utilizar, de modo compreensível, some, any, many, much.
(EF08LI17) Empregar, de modo claro, os pronomes relativos (who, which, that, whose) para construir períodos
compostos por subordinação.

Interação
discursiva:
negociação de sentidos e
esclarecimento de malentendidos e posicionamento
(EF08LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para resolver mal-entendidos, emitir opiniões e esclarecer informações
respeitoso em situações de
por meio de paráfrases ou justificativas.
conflitos de opiniões
(EF08LI02) Explorar e articular o uso de recursos linguísticos (frases incompletas, hesitações, entre outros) e
paralinguísticos (gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação oral.
Usos de recursos linguísticos
(EF08LI03) Construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações
e paralinguísticos no
relevantes.
intercâmbio oral
(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/comunicar/falar do futuro: planos,
Compreensão de textos
previsões, possibilidades e probabilidades.
orais, multimodais, de cunho
informativo/ jornalístico.
Produção de textos orais com
autonomia.
Construção de sentidos por
(EF08LI05) Inferir informações e relações m de modo explícito no texto para construção de sentidos.
meio de inferências e
(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em Língua Inglesa (contos, romances, entre outros, em versão original ou
reconhecimento de implícitos
simplificada), como forma de valorizar o patrimônio cultural produzido em Língua Inglesa.
(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio artístico-literário em
Língua Inglesa.
Leitura de textos de cunho
(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre
artísticoliterário
Reflexão
um mesmo assunto.
pós-leitura.
(EF69LI02JE) Dialogar, sobre as variedades linguísticas presentes na comunidade do estudante, no seu
município, região, estado e até mesmo em nível nacional.
Variação Linguística;
(EF69LI03JE) Compreender a existência de variações linguísticas nos contextos de uso da língua para o
desenvolvimento da expressão oral.
(EF69LI04JE) Compreender, a partir do estudo de gêneros discursivos orais, o uso de elementos persuasivos e
argumentativos;
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
1. Construir repertório artístico- cultural.
Impacto de aspecto cultural na comunicação oral e escrita.
2. Produzir textos escritos com mediação do professor/ colegas. Revisar textos com mediação do professor.
3. Construir repertório lexical.
Uso do comparativo e superlativo nas produções orais e escritas.
Utilização de qualificadores e pronomes relativos.
4. Negociar os sentidos (mal entendidos no uso da língua inglesa e conflito de opiniões)
5.Leitura, compreensão e produção de textos orais, multimodais de cunho informativo/ jornalístico.
Utilização de recursos linguísticos e paralinguísticos no intercambio oral.
Produção de textos orais com autonomia.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação será processual e contínua e se dará com base nos seguintes critérios: assiduidade, atenção, interesse, participação ativa nas aulas, produções orais e

escritas e execução das atividades propostas no transcorrer das aulas.
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Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA

PROJETO DE VIDA
Aulas remotas – Língua Estrangeira: A elaboração de um Projeto de Vida no Ensino de Língua Inglesa no município de Jeremoabo-Ba é parte vital do currículo, que pretende
oferecer para seus estudantes a condição de que eles atuem no mundo a partir do seu autoconhecimento e daquilo que projetam para si, como seres humanos autônomos,
solidários e competentes. Na área de Língua Estrangeira- Inglês, os alunos, via de regra, chegam ao Ensino Fundamental II com pouco conhecimento e cheios de expectativas
com relação ao idioma. Em um mundo multicultural e interligado, as pessoas precisam ter ferramentas que as habilitem a atuar de maneira efetiva nesse novo contexto. Uma
dessas habilidades é a fluência em outra língua. Contemplando o Projeto de Vida, é essencial a implantação de um Projeto de Mídias Digitais em Língua Estrangeira, como
ferramenta que possibilite que os alunos desenvolvam as quatro habilidades básicas para se comunicar. Além do professor formador, dentro da plataforma, os alunos devem
contar com o auxílio de um tutor, que possibilita uma maior diversidade de estratégias de ensino e aprendizagem, uma gama mais ampla de agrupamentos e um atendimento
mais individualizado a quem tiver dúvidas. O referido projeto não substitui as aulas presenciais, mas as complementam. É importante trabalhar as práticas sociais do mundo
digital, em que se empregam diferentes linguagens na construção de significado — verbal, visual, corporal, audiovisual. Nesse sentido, a Língua Inglesa potencializa as
possibilidades de participação em um ―mundo multimodal‖.
EIXOS TEMÁTICOS

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

ESCRITA

OBJETOS DO
CONHECIMENTO
Expansão da Língua Inglesa:
contexto histórico
A Língua Inglesa e seu papel
nos intercâmbios artístico,
cultural,
científico,
econômico e político
Construção de identidades
no mundo globalizado
Pré-escrita: construção da
argumentação
e
da
persuasão
Produção de textos escritos,
com mediação do(a)
professor(a)/colegas
Gêneros Textuais;
Construção de repertório
lexical: usos de linguagem
em meio digital e conectores

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF09LI17) Debater sobre a expansão da Língua Inglesa pelo mundo, em função do processo de colonização
nas Américas, África, Ásia e Oceania, bem como identificar as influências positivas e negativas da Língua
Inglesa em nosso país.
(EF09LI18*) Analisar a importância da Língua Inglesa para o desenvolvimento das artes e das ciências
(produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial
(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da Língua Inglesa como mecanismo de valorização
pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado.
(EF09LI10) Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em texto escrito, refletindo sobre
o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os
em sequência lógica.
(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em textos da esfera
publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).
(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão on-line, fotorreportagens, campanhas publicitárias,
memes, entre outros) sobre temas de interesse coletivo local ou global, que revelem posicionamento crítico.
(EF69LI01JE) Reconhecer e utilizem adequadamente os recursos básicos de coesão e coerência, para
produção de textos claros e objetivos;
(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas, tweets, entre outros),
novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas,
símbolos gráficos, entre outros) na constituição das mensagens.
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(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, conclusão e síntese como

CONHECIMENTOS Reflexão e escolhas auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade discursiva.
linguísticas
para
fins (EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos tipos 1 e 2 (IfLINGUÍSTICOS

ORALIDADE

comunicativos, priorizando a clauses). (EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might para indicar
inteligibilidade:
orações recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade.
condicionais, verbos modais. (EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might para indicar
recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade.
Usos da Língua Inglesa:
persuasão Compreensão de (EF09LI01) Fazer uso da Língua Inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra- -argumentos,
textos orais, multimodais, de considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação.
cunho argumentativo;
(EF09LI01BA) Apreciar, com respeito, o discurso do outro. (EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos por
meio de tomada de notas.
Produção de textos orais com (EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de interesse social e
autonomia
coletivo. (EF09LI02BA) Planejar apresentações orais para propor soluções para situações-problema.

2,4,5

(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais como notas, gráficos, tabelas,
entre outros, adequando as estratégias de construção do texto oral aos objetivos de comunicação e ao contexto.
Estratégias de leitura:
recursos de persuasão e
argumentação.
Práticas
de
leitura:
informações em ambientes
virtuais.

LEITURA

Reflexão pós-leitura
 Variação Linguística;

.(EF09LI05) Identificar e analisar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de cores e imagens,
tamanho de letras), utilizados nos textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento.
(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística.
(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam.
(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualidade e avalidade das
informações veiculadas.
(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes
pontos de vista defendidos, com ética e respeito.
(EF69LI02JE) Dialogar, sobre as variedades linguísticas presentes na comunidade do estudante, no seu
município, região, estado e até mesmo em nível nacional.
(EF69LI03JE) Compreender a existência de variações linguísticas nos contextos de uso da língua para o
desenvolvimento da expressão oral.
(EF69LI04JE) Compreender, a partir do estudo de gêneros discursivos orais, o uso de elementos persuasivos
e argumentativos;

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
1. Construir repertório artístico- cultural.
Impacto de aspecto cultural na comunicação oral e escrita.
2. Produzir textos escritos com mediação do professor/ colegas. Revisar textos com mediação do professor.
3. Construir repertório lexical.
Uso do comparativo e superlativo nas produções orais e escritas.
Utilização de qualificadores e pronomes relativos.
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4. Negociar os sentidos (mal entendidos no uso da língua inglesa e conflito de opiniões)
5.Leitura, compreensão e produção de textos orais, multimodais de cunho informativo/ jornalístico.
Utilização de recursos linguísticos e paralinguísticos no intercambio oral.
Produção de textos orais com autonomia.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Trata-se de um conjunto de recomendações para modalidades de avaliação coerentes com as metodologias ativas, e que, fundamentalmente trabalhem com a
concepção de avaliação formacional, na qual se dinamizem processos e procedimentos que visem o diagnóstico da aprendizagem, seu acompanhamento e
reorientação, observada sua relação crítica e reflexiva sobre as expectativas de aprendizagem.
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ORGANIZADORES EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS
PROJETO DE VIDA

Aulas remotas – Língua Estrangeira: A elaboração de um Projeto de Vida no Ensino de Língua Inglesa no município de Jeremoabo-Ba é parte vital do currículo, que
pretende oferecer para seus estudantes a condição de que eles atuem no mundo a partir do seu autoconhecimento e daquilo que projetam para si, como seres humanos
autônomos, solidários e competentes. Na área de Língua Estrangeira- Inglês, os alunos, via de regra, chegam ao Ensino Fundamental II com pouco conhecimento e cheios
de expectativas com relação ao idioma. Em um mundo multicultural e interligado, as pessoas precisam ter ferramentas que as habilitem a atuar de maneira efetiva nesse
novo contexto. Uma dessas habilidades é a fluência em outra língua. Contemplando o Projeto de Vida, é essencial a implantação de um Projeto de Mídias Digitais em Língua
Estrangeira, como ferramenta que possibilite que os alunos desenvolvam as quatro habilidades básicas para se comunicar. Além do professor formador, dentro da plataforma,
os alunos devem contar com o auxílio de um tutor, que possibilita uma maior diversidade de estratégias de ensino e aprendizagem, uma gama mais ampla de agrupamentos
e um atendimento mais individualizado a quem tiver dúvidas. O referido projeto não substitui as aulas presenciais, mas as complementam. É importante trabalhar as práticas
sociais do mundo digital, em que se empregam diferentes linguagens na construção de significado — verbal, visual, corporal, audiovisual. Nesse sentido, a Língua Inglesa
potencializa as possibilidades de participação em um ―mundo multimodal‖.
EIXOS
TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
- Inglês, pra quê?
 Greetings
and
introductions;
 The alphabet;
 Pronouns in English.

IDENTIDADE
Responsabilidade
Social

- Eu sou brasileiro, e você?
 World
map
(Continents
and
countries; nationalities
and verb to be);
 Application form.

HABILIDADES
(EF06LI24) Investigar o alcance e a importância da língua inglesa no mundo como língua materna, e/ou oficial
(primeira ou segunda língua).
(EF06LI01BA) Reconhecer a língua inglesa como língua franca.
(EF09LI17) Debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo, em função do processo de colonização nas
Américas, África, Ásia e Oceania, bem como identificar as influências positivas e negativas da língua inglesa em
nosso país.
(EF06LI25) Identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, expressões,
suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado.
(EF06LI26) Avaliar, criticamente, elementos /produtos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela
sociedade brasileira/ comunidade.
(EF07LI21) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado.
(EF07LI22) Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação
linguística como fenômeno natural das línguas.
(EJAIE4LI01JE) Reconhecer e nomear as letras do alfabeto em língua inglesa.
(EJAIE4LI02JE) Perceber que as letras possuem diferentes sons na pronúncia de palavras em Língua Inglesa.
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MUNDO
DO
TRABALHO
E
TECNOLOGIAS
Competências para
o século XXI;

SOCIEDADE
CULTURA

E

Manifestações
culturais: identidade
de um povo

(EF06LI10)* Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) para construir repertório
lexical, na produção de cartas, e-mails.
(EF06LI16)* Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa
- Minha moradia:
 Mailing (No envelope; em sala de aula e para nomeação dos cômodos de uma casa.
A letter to a cousin; E- (EF06LI19)* Utilizar o presente do indicativo e pronomes para identificar pessoas, descrever rotinas diárias, fazer
e responder perguntas.
mail).
My home (Homes and
rooms)
- Moradias e suas
paisagens:
 Classified ads;
(EF06LI02)* Informar, coletar e registrar informações dos indivíduos do grupo sobre lugares, localizações e
 Places, locations and direções, sua escola e sua comunidade.
(EF06LI05)* Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando
directions.
informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências, rotinas e qualidade de vida.
(EF07LI02) Entrevistar os colegas para conhecer suas histórias de vida a fim de valorizar e respeitar a diversidade.
(EJAIE4LI03JE) Inferir o sentido de itens lexicais, observando a semelhança com vocábulos da língua materna,
- Qualidade de vida:
 Health and welfare o contexto imediato de uso e a relação com conhecimento prévio de mundo.
(Human
body; (EJAIE4LI04JE) Reconhecer o sentido de itens lexicais relacionados à temática e ao gênero do texto.
Personal hygiene; (EJAIE4LI05JE) Produzir texto escrito, fazendo uso da língua inglesa para, por exemplo, comunicar-se usando
Good relationships; tecnologias/ redes sociais, como forma de fazer marketing digital.
Do you?
 Flyer;
- Hábitos alimentares:
(EJAIE4LI06JE) Compreender a importância do estudo da Língua Inglesa no contexto das diversas culturas.
 A recipe;
 Commands
and (EJAIE4LI07JE) Identificar a Língua Inglesa em diferentes contextos de uso: receitas, músicas, filmes, vídeos e
áudios, respeitando e valorizando a diversidade cultural.
requests
(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório lexical na língua inglesa.
(Numbers/Dates)
(EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos com mediação do/a professor/a, levando em conta o tema e
o assunto.
- Refeições e vida social, (EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo do texto.
(EF06LI15)* Produzir textos multimodais escritos em língua inglesa (guia alimentar, informação nutricional, dietas,
combinam?
histórias em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, seus
 Meals;
hábitos alimentares, escolhas, boa saúde, gostos, preferências e rotinas, sua comunidade.
 Eating .out(Menu).
(EF07LI22) Explorar modos de falar em língua inglesa, refutando preconceitos e reconhecendo a variação
linguística como fenômeno natural das línguas.
(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, layout e suporte).
- Boas escolhas, boa (EJAIE4LI08JE) Relacionar a língua inglesa à cultura dos povos, respeitando e valorizando a diversidade cultural
saúde:
e sua relação com a língua e a identidade.
 Food guide;
(EF09LI18) Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das artes e das ciências (produção,
 Nutrition
divulgação e discussão de novos conhecimentos), da economia e da política no cenário mundial.
information;
(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de valorização
 Diet and weight loss; pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado.
 Plural nouns.
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(EJAIE4LI09JE) Reconhecer a figura do best-seller brasileiro José Dornelas e também o autor local Luciano
Souza de Oliveira como exemplos de criadores e desenvolvedores de uma empresa de sucesso.
(EJAIE4LI10JE) Apresentar de forma didática conselhos práticos de empreendedores de sucesso, buscando
referências sobre os temas empreendedorismo e plano de negócios, e utilizando, em inglês, o plural das palavras,
verbos, adjetivos, etc...
- Transformando ideias em (EJAIE4LI11JE) Reconhecer o uso de expressões comuns da língua Inglesa em propagandas e marketings
digitais.
negócios.
(EJAIE4LI12JE) Utilizar expressões em inglês para criar e divulgar através de meios de comunicação digital,
- Expressões inglesas e produtos e atividades da comunidade local.
marketing digital.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

As práticas pedagógicas direcionadas a EJAI, numa perspectiva educacional-cultural-linguística, deve catalizar a vivência, experiência e conhecimento de mundo que o
jovem e adulto traz, promovendo e expandindo a integração desse jovem por meio dos estudos que possibilitam o desenvolvimento de habilidades que ambas língua
materna e línguas estrangeiras podem realizar conjuntamente. Nesse sentido, estão entre seus objetivos fundantes, contribuir para que os sujeitos da EJAI:
• Amplie a compreensão sobre si mesmo na comunicação com o outro, em outro idioma;
• Vivencie a experiência com uma língua estrangeira (a relação identidade- alteridade);
• Reflita sobre outros locus sociais na sociedade e como seria falar de, falar com ou ouvir a partir desses outros locus (noção de cidadania como pertencimento crítico a
grupos diversos numa coletividade heterogênea.)
• Expanda sua perspectiva sobre a pluralidade, diversidade e multiplicidade presentes na sociedade atual (de formas de comunicação, de culturas e identidades, linguagens,
gêneros e modalidades);
• Construa conhecimento de forma condizente com as necessidades da sociedade (ampliando o foco para a criação com sensibilidade para fatores contextuais, em
contraponto à reprodução, tradicionalmente acentuada).
• Interaja com comunicação básica (textos escritos, diálogos, relatos) de outra língua, em situações de cotidiano, reconhecendo seus sentidos e usos (graus de formalidade;
diversidade de gêneros, influências contextuais);
• Conheça o funcionamento da comunicação (oral, escrita) da língua estudada, o que inclui: funções comunicativas, estruturas gramaticais, itens lexicais, e adequação
comunicativa ao contexto, leitura e construção de sentidos mediante os contextos.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Propomos uma avaliação que seja processo e não fim, articulada com as habilidades e objetos do conhecimento propostos e definidos a partir das concepções e
encaminhamentos metodológicos destas Diretrizes, sem a finalidade de mensurar, mas sim de acompanhar o ensino aprendizagem, de modo que as adequações
necessárias sejam pensadas e permitidas ao longo do caminho; que não resida apenas no conhecimento sistêmico, mas também no conhecimento de mundo que o
estudante traz consigo e de como esse saber, associado aos novos, contribui para a transformação de atitudes desses estudantes.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS
PROJETO DE VIDA

Aulas remotas – Língua Estrangeira: A elaboração de um Projeto de Vida no Ensino de Língua Inglesa no município de Jeremoabo-Ba é parte vital do currículo, que
pretende oferecer para seus estudantes a condição de que eles atuem no mundo a partir do seu autoconhecimento e daquilo que projetam para si, como seres humanos
autônomos, solidários e competentes. Na área de Língua Estrangeira- Inglês, os alunos, via de regra, chegam ao Ensino Fundamental II com pouco conhecimento e cheios
de expectativas com relação ao idioma. Em um mundo multicultural e interligado, as pessoas precisam ter ferramentas que as habilitem a atuar de maneira efetiva nesse
novo contexto. Uma dessas habilidades é a fluência em outra língua. Contemplando o Projeto de Vida, é essencial a implantação de um Projeto de Mídias Digitais em
Língua Estrangeira, como ferramenta que possibilite que os alunos desenvolvam as quatro habilidades básicas para se comunicar. Além do professor formador, dentro da
plataforma, os alunos devem contar com o auxílio de um tutor, que possibilita uma maior diversidade de estratégias de ensino e aprendizagem, uma gama mais ampla de
agrupamentos e um atendimento mais individualizado a quem tiver dúvidas. O referido projeto não substitui as aulas presenciais, mas as complementam. É importante
trabalhar as práticas sociais do mundo digital, em que se empregam diferentes linguagens na construção de significado — verbal, visual, corporal, audiovisual. Nesse
sentido, a Língua Inglesa potencializa as possibilidades de participação em um ―mundo multimodal‖.
EIXOS
TEMÁTICOS

IDENTIDADE
Globalização

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
- Brasil e seus símbolos
nacionais:
 The flag;
 A long time ago... (Past
simple);
 National
Anthem
(Definite article).
- Momentos da história
brasileira:
 Monarchy
and
Republic;
 Biography (Past simple
– regular and irregular
verbs).
- O Brasil e sua organização
política:
 Citizenship;
 Chat;
 Prepositions;

HABILIDADES

(EF07LI15) Construir e empregar repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares (formas no passado),
preposições de tempo (in, on, at) e conectores (and, but, because, then, so, before, after, entre outros).
(EF07LI16) Reconhecer e diferenciar a pronúncia de verbos regulares no passado (-ed).
(EF07LI18) Utilizar o passado simples e o passado contínuo para produzir textos orais e escritos, mostrando
relações de sequência e causalidade.
(EJAIE5LI01JE) Compreender e participar de interações orais em língua estrangeira sobre o país em que se vive.
(EJAIE5LI02JE) Produzir textos em Língua Inglesa para atender aos diferentes propósitos comunicativos, podendo
ser iniciado com a escrita de palavras, frases ou textos lacunados.
(EJAIE5LI03JE) Revisar e reescrever o próprio texto, adequando-o às finalidades propostas, utilizando-se de
diferentes recursos e de conhecimentos gramaticais.
(EJAIE5LI04JE) Reconhecer marcas de gênero e número, advérbios, ordem das palavras na frase, mecanismos
de coesão e de coerência, conectivos, tempos, aspectos e modos verbais, preposições, comparativos e
superlativos, orações relativas na construção de sentidos em um texto específico.
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- O inglês e o mercado de
trabalho:
 Occupations (job ad);
 Describing
past
activities (Past simple x
MUNDO DO
past continuous).
TRABALHO E
TECNOLOGIA _ O inglês e a vida
profissional:
S
 Adjectives
and
personality;
 Positions and functions;
 Signs and safety;
A vida é um
 This, these, that, those;
projeto,
autovalorização;  Conjunctions.

 Escolhas
profissionais.
 Empregabilidade.

SOCIEDADE E
CULTURA

- Políticas
públicas.

- A diversidade da cultura
nacional:
 Brazil, a melting pot;
 Advice
and
suggestions;
 Obligation
and
prohibition.
- Padrões de consumo:
 Consuming patterns;
 Advertising;
 Countable
and
uncountable
nouns
(Quantifers);
 Noise, what noise?
- Práticas ecológicas:
 Eco-friendly;
 Green economy;
 Recyclables;
 Sustainable Earth

(EF06LI01)* Interagir em situações do dia a dia de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua
inglesa em apresentações, cumprimentos e despedidas, em ambientes presenciais e/ou virtuais de trabalho.
(EJAIE5LI05JE) Reconhecer vocábulos da Língua Inglesa incorporados à Língua Portuguesa de uso cotidiano do
mercado de trabalho.
(EJAIE5LI06JE) Identificar aspectos relacionados às condições de produção de um texto lido em Língua Inglesa:
por quem foi produzido, onde, para quem e para quê.
(EJAIE5LI07JE) Localizar informações escritas em Língua Inglesa em diferentes textos e suportes, como por
exemplo: cargos e funções, sinalização e segurança, data, local, preço, nome do produto, quantidade, título, origem,
etc.
(EJAIE5LI08JE) Reconhecer artigos, pronomes, conjunções, substantivos e adjetivos na construção de sentidos
em um texto específico.
(EJAIE5LI09JE) Ampliar vocabulário em língua inglesa, identificando e referindo-se às profissões.
(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados para informar/ comunicar/falar do futuro: planos,
previsões, possibilidades e probabilidades.
(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e expectativas para o futuro.
(EJAIE5LI10JE) Instituir momentos de discussões sobre as profissões contemporâneas relacionadas à Língua
Inglesa e suas denominações.
(EJAIE5LI11JE) Compreender quais critérios são fundamentais e quais são relativos na hora da escolha de um
emprego, percebendo a importância de se preparar para o futuro.

(EJAIE5LI12JE) Exercitar a habilidade de escuta (Listening), visando o avanço na compreensão oral.
(EJAIE5LI13JE) Utilizar a língua inglesa em situações de comunicação cotidiana e/ou expressar-se oralmente a
partir dos temas geradores.
(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, haveto, may e might para indicar recomendação,
necessidade ou obrigação e probabilidade.
(EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações artístico-culturais vinculadas à
língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando
a diversidade entre culturas.
(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função de
aspectos culturais e étnicos.
(EF08LI20) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a
língua inglesa como primeira, segunda ou língua estrangeira.
(EF08LI11)* Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens instantâneas, reportagens,
histórias de ficção, blogues, entre outros), com o uso de estratégias de escrita (planejamento, produção de
rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade
ou do planeta).
(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).
(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, para aprimoramento, edição e
publicação final em diferentes ambientes virtuais de informação e socialização.
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- A Língua Inglesa no
mercado de trabalho.

(EF09LI05) Identificar e analisar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de cores e imagens,
tamanho de letras), utilizados nos textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento.
(EJAIE5LI14JE) Ler, reconhecer e compreender o uso de recursos linguístico-discursivos em textos escritos na
Língua Inglesa que fazem referência à temática sustentabilidade.
(EJAIE515LIJE) Identificar e criar um blog para divulgar projetos em vídeo usando o Inglês e o Português, para
assim buscar novas oportunidades através do empreendedorismo.
(EJAIE4LI16JE) Planejar ações adequando sua vivência com seus talentos e recursos.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

As práticas pedagógicas direcionadas a EJAI, numa perspectiva educacional-cultural-linguística, deve catalizar a vivência, experiência e conhecimento de mundo que o
jovem e adulto traz, promovendo e expandindo a integração desse jovem por meio dos estudos que possibilitam o desenvolvimento de habilidades que ambas língua
materna e línguas estrangeiras podem realizar conjuntamente. Nesse sentido, estão entre seus objetivos fundantes, contribuir para que os sujeitos da EJAI:
• Amplie a compreensão sobre si mesmo na comunicação com o outro, em outro idioma;
• Vivencie a experiência com uma língua estrangeira (a relação identidade- alteridade);
• Reflita sobre outros locus sociais na sociedade e como seria falar de, falar com ou ouvir a partir desses outros locus (noç ão de cidadania como pertencimento crítico a
grupos diversos numa coletividade heterogênea.)
• Expanda sua perspectiva sobre a pluralidade, diversidade e multiplicidade presentes na sociedade atual (de formas de comunicação, de culturas e identidades,
linguagens, gêneros e modalidades);
• Construa conhecimento de forma condizente com as necessidades da sociedade (ampliando o foco para a criação com sensibilidade para fatores contextuais, em
contraponto à reprodução, tradicionalmente acentuada).
• Interaja com comunicação básica (textos escritos, diálogos, relatos) de outra língua, em situações de cotidiano, reconhecendo seus sentidos e usos (graus de formalidade;
diversidade de gêneros, influências contextuais);
• Conheça o funcionamento da comunicação (oral, escrita) da língua estudada, o que inclui: funções comunicativas, estruturas gramaticais, itens lexicais, e adequação
comunicativa ao contexto, leitura e construção de sentidos mediante os contextos.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Propomos uma avaliação que seja processo e não fim, articulada com as habilidades e objetos do conhecimento propostos e definidos a partir das concepções e
encaminhamentos metodológicos destas Diretrizes, sem a finalidade de mensurar, mas sim de acompanhar o ensino aprendizagem, de modo que as adequações
necessárias sejam pensadas e permitidas ao longo do caminho; que não resida apenas no conhecimento sistêmico, mas também no conhecimento de mundo que o
estudante traz consigo e de como esse saber, associado aos novos, contribui para a transformação de atitudes desses estudantes.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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15.5. ÁREA DE MATEMÁTICA

Seguindo o processo de reflexão e reestruturação da proposta
educacional, os referências curriculares de Jeremoabo-Ba vem propor uma
discussão sobre o conhecimento matemático e suas necessidades para os
alunos do ensino Fundamental das series iniciais/ finais e demais modalidades.
Pois a matemática não se restringe apenas a cálculo, a mesma contribui para a
formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais.
Desta forma, compreendemos que o componente de matemática devido
a sua riqueza e reflexibilidade adaptativa aos diferentes eixos de conhecimento,
abrange de forma direta a dinâmica a interdisciplinaridade, se envolvendo entre
o processo de letramento até o desenvolvimento de habilidades especificas para
o raciocínio e aprendizagem significativa.
A matemática é uma área que está presente no cotidiano dos sujeitos,
seja no supermercado, em uma loja, na roupa que se veste, na comida que se
come, nas brincadeiras, no faz de conta, enfim, está presente em tudo que nos
cerca e em constante processo de construção.
Os saberes desenvolvidos nessa área do conhecimento podem ser
observados na perspectiva na construção humana na sua interação com os
contextos natural, social e cultural. A BNCC (2017) apresenta essa concepção
quando diz que se deve ―reconhecer que a Matemática é uma ciência humana,
fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes
momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar
problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções,
inclusive com impactos no mundo do trabalho‖.
A discussão em torno de novas propostas, novas ferramentas para
atender a novas tecnologias que cada vez mais vão se aperfeiçoando se torna
pertinente. Diante disso é indispensável que se promova a autonomia do
indivíduo para que o mesmo seja incluído numa sociedade crítica, reflexiva e
ciente dos seus direitos e deveres.
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No intuito de acontecer à construção desse conhecimento do aluno
através da matemática, é essencial que o professor em sala de aula utilize uma
metodologia onde oportunize o aluno a desenvolver competências e habilidades
que permitam aprender e continuar assimilando conhecimento, se tornando apto
para agir em quaisquer decisões.
No ensino fundamental é importantíssimo assegurar aos estudantes a
habilidade para relacionar objetos empíricos do mundo real com suas
representações em tabelas, figuras e esquemas. Essas representações devem
ser feitas de maneira que consigam associar conceitos e propriedades
matemáticas levando-os a induções.
É nessa etapa do ensino onde se deve ter compromisso com o
desenvolvimento do letramento matemático definido como as
competência e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e
argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento
de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma
variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e
ferramentas matemáticas (BNCC, 2017, p.266).

O ensino proposto pela BNCC para as crianças que estão nos anos
iniciais traz a preocupação de interligar experiências vividas na fase da
Educação Infantil e promover o desenvolvimento de aprendizagem progressiva
ao longo das etapas, despertando no estudante capacidades de autonomia
social, afetiva, tecnológica, dentre outras.
Nessa etapa, os estudantes estão maturando a sua própria identidade
para a partir dela poder interagir com o mundo. Daí a importância de estimular o
pensamento criativo, lógico e crítico, inserindo neste contexto o uso de
ferramentas tecnológicas para acessar, interagir e comunicar-se criticamente
com o outro e com a natureza.
No que diz respeito à progressão para os anos finais, o estudante evolui ao
longo da escolaridade, porém em diferentes níveis e graus de complexidade. As
habilidades e seus respectivos objetos do conhecimento se articulam com as
cinco unidades temáticas, de modo que as habilidades perpassam de uma para
a outra. Nesse sentido, é possível afirmar que constantemente os objetos do
conhecimento e suas relativas habilidades são retomadas, ampliadas e
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aprofundadas. Daí a importância de transitar entre as unidades temáticas,
quebrando paradigmas de que é preciso trabalhar tudo numa sequência.

15.5.1.

O ENSINO DA MATEMÁTICA NA MODALIDADE EJAI

Ao longo dos anos a Matemática foi ―ensinada‖ por meio da apresentação
de conceitos, seguidos da exemplificações e listas de exercícios de fixação com
pouca ou quase nenhuma relação com as experiências e os conhecimentos
matemáticos já vivenciados pelos estudantes da EJAI. Esse modelo de ensino
não permitia ao aluno operar sobre os dados, estabelecer relações entre eles e
muito menos pensar no significado dos mesmos para a construção de novos
conceitos, fazendo com que muitos estudantes acreditassem que a Matemática
era uma disciplina para os mais ―inteligentes‖.
Podemos então, Pensar a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI)
como espaço da diversidade e de múltiplas vivências, de diálogos entre saberes
e culturas, de escuta sensível e permanente aos anseios dos estudantes,
apresentando a Matemática aos estudantes como construtora de conhecimento,
autoconfiança e autonomia, sobretudo porque ela se faz presente nas situações
de vida cotidiana. Ponto este, que permite ao educador traçar estratégias de
ensino a partir da resolução de problemas, sendo facilitador para apreensão de
conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas. Seguindo o que é
apresentado por Onuchic (1999. p. 207) onde afirma que:
O problema é olhado como um elemento que pode disparar um
processo de construção do conhecimento. Sob esse enfoque,
problemas são propostos ou formulados de modo a contribuir para a
formação dos conceitos antes do mesmo de ser a apresentação em
linguagem matemática formal.
.

Neste sentido, os professores desta modalidade de ensino devem
conhecer os interesses, as curiosidades e as necessidades dos alunos, a fim de
proporcionar oportunidades de envolvimento significativo com os números, com
as situações-problemas, com as relações espaciais e a exploração das formas,
com os procedimentos e os aparelhos de medir e com os registros de medidas
e seus usos, com as tabelas, os diagramas, os mapas, os roteiros, os gráficos,
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etc, garantindo aos estudantes condições e recursos para suprir suas
expectativas de aprendizagem e de formação cidadã.
O conhecimento matemático forma-se socialmente através de relações de
interação e comunicação entre as pessoas, e pensando nisso o Referencial
Curricular de Jeremoabo traz como proposta para o trabalho com eixos temáticos
que abordam tal conceito.
O Eixo Identidade, propõe aos sujeitos que compõem a modalidade, uma
consciência de que são integrantes fundamentais de um mundo cada vez mais
integrado, múltiplo, plural, porém com ênfase no destaque da própria
autovalorização como sujeito participativo e responsável.
No Eixo Mundo do Trabalho e Tecnologias é proposto uma discussão
acerca de tudo o que gira em torno do trabalhador com enfoque para as
Competências para o século XXI, e que conhece e luta para ter assegurado seus
direitos e deveres. E como vivemos em um mundo cada vez mais globalizado, a
matemática se apresenta como a linguagem essencial do desenvolvimento
científico e tecnológico, pois educar em uma sociedade da informação é muito
mais do que ―treinar‖ pessoas no uso das novas tecnologias; trata-se de formar
os indivíduos para ―aprender a aprender‖, de forma a prepará-los para a contínua
e acelerada transformação do conhecimento tecnológico (MISKULIN, 1999). Por
isso é preciso possibilitar aos estudantes da EJAI adquirir habilidades sobre
essas tecnologias para utilizar esse potencial eticamente e para valorizar a vida,
o conhecimento e obter sucesso na vida profissional.
As finalidades de natureza social atribuídas ao ensino da matemática
incluem a exigência de se cuidar do meio em que se vive, indispensável para
atender às necessidades de funcionamento da sociedade atual. Outra finalidade
importante, também de natureza social, é proporcionar ao cidadão comum as
ferramentas matemáticas básicas para o seu desempenho social.
Finalizando a proposta, o Eixo Sociedade e Cultura, traz abordagens
sobre questões ambientais, sociais e culturais. Assim, o estudo dessas temáticas
gera condições para que os alunos da EJAI possam entender sua realidade
dentro do contexto social em que vivem como cidadãos.
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Diante de toda discussão é essencial ressaltar que as competências do
componente de Matemática no processo de alfabetização têm como intuito, de
forma geral e especifica, a valorização do conhecimento prévio, o pensamento
cientifico, o repertorio cultural, o respeito à cidadania, a cultura digital, o
desenvolvimento intelectual, autônomo e critico, tais pontos citados estão
embasado na formação geral do sujeito para o componente de matemática.
É preciso pontuar que essa competência também tem como intuito
especificamente o reconhecimento da matemática de forma diferenciada,
pautada no letramento matemático, onde o sujeito possa desenvolver de forma
especifica o raciocínio lógico, compreender os conceitos matemáticos, utilizar a
matemática como suporte para resolver situações problemas, envolvendo as
questões culturais e sociais o meio em que vivem.
Tendo em vista essa formação integral do aluno embasada nas
competências do componente de matemática, tais competências visam tem
como base de formação os princípios éticos, democráticos, sustentável,
solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e grupos sociais,
sem

preconceitos

de

qualquer

natureza

para

atuar

democrática

e

cooperativamente em propostas para soluções de problemas.
Portanto, é preciso firmar que é necessário trabalhar as competências
gerais e específicas abordadas como ponto de base para a formação do sujeito
e sua visão cidadã, como também, para o mercado de trabalho como é
enfatizado na BNCC. O ensino de matemática frisa a necessidade de envolver
tais competências diariamente para a construção de cidadão ativa e proativa na
sociedade.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma
ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e
para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do
trabalho.
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2.

Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de
produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos
para compreender e atuar no mundo.

3.

Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos
da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de
outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de
construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a
perseverança na busca de soluções.

4.

Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes
nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e
comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e
eticamente, produzindo argumentos convincentes.

5.

Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais
disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras
áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.

6.

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações
imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático- utilitário,
expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e
linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e
outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).

7.

Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência
social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários,
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza.

8.

Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos
e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos
consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.

Diante do exposto acreditamos que a matemática é sem dúvida a base
essencial para que estruturas mais complexa de pensamento e formas
diversificadas de raciocínio lógicos se construa. É muito importante que os
educandos resolvam problemas puramente matemáticos bem como aqueles nos
quais consigam realizar onde nenhuma estrutura matemática esteja clara.
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Para o sucesso da aprendizagem escolar é essencial ter clareza naquilo
que se deve ou não ser ensinado nas salas de aula.
Para isso, Brito (2006 p.35) comenta que:
[...] toda relação ao saber é também uma relação
epistemológica. Ao falarmos que todo saber tem sua
epistemológica, entendemos que esse é um elemento
fundamental a ser considerado, quando analisamos a sua
apropriação pelo aluno e o trabalho do professor em sala de
aula, no sentido de organizar situação de ensino.

O conhecimento matemático é fundamental e necessário para todos os
alunos da Educação Básica, seja em virtude da sua aplicabilidade em tempos
contemporâneos, seja pelo desenvolvimento do papel socializador na formação
crítica de cidadãos, conhecedores de seus deveres e acima de tudo seus direitos
nos mais distintos segmentos da sociedade. Assim, pode-se afirmar de forma
categórica que a Matemática não se delimita pura e simplesmente à
aplicabilidade de situações corriqueiras do cotidiano, tais como cálculo com os
números e com as grandezas, de forma singular ela também debruça-se nas
questões relativas ao estudo dos fenômenos e suas respectivas aleatoriedades.
Irrefutavelmente, estamos imersos em tempos de significativos avanços
tecnológicos, certamente a educação não poderá ficar alheia a todo esse
processo de grandes transformações e diversos avanços nos mais distintos
aspectos. Nesse sentido, é necessário que haja um esforço mutuo dos
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, sobretudo
dos educadores, para que haja não só a busca e implementação de novos
métodos e recursos concernentes ao ensino de Matemática, mas também a
oferta de um ensino que prepare para vida cotidiana, como enfatiza Fainguelernt
(1999. p.19):
A missão dos educadores é preparar as novas gerações para o mundo
em que terão que viver. Isto quer dizer proporcionar-lhes o ensino
necessário para que adquiram as destrezas e habilidades que vão
necessitar para seu desempenho com comodidade e eficiência no seio
da sociedade que enfrentarão ao concluir sua escolaridade.

Dessa forma, diante desse panorama, surge a necessidade e defesa
afinca da constituição de novas propostas que aprimorem o processo de ensino
e aprendizagem Matemática. Ressalta-se que atrelado a essa nova
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necessidade, a nova concepção metodológica necessita estar em sincronia no
que compete a articulação, e a uma coerência fundamentada.
Destarte, é fundamental que haja a compreensão de que a Matemática
escolar não pode e jamais deverá limitar–se a instrução daquilo que é
padronizado como ensinamentos programáticos e essenciais da matéria. É
necessário que a mesma possibilite a ampliação dos axiomas postos em
evidencia, seja mediante exercício da abstração, pelo campo demonstrativo ou
instigando o pleno exercício da racionalidade com o desenvolvimento do
processo de elaboração efetivação na resolução de situações problema.
Inúmeros são os pensamentos voltados para um ensino Matemático
flexibilizado, contextualizado e coerente, como enfatiza D'Amore (2005), não se
constitui apenas da construção de conceitos, mas envolve três tipologias de
aprendizagens
conceitual,

distintas,

aprendizagem

possuindo
de

alguma

estratégias

intersecção:
(resolver,

aprendizagem

demonstrar,

...),

aprendizagem algorítmica (calcular, operar, ...). Considera, ainda, que a
operacionalização (o saber fazer) engloba tanto o uso dos conceitos quanto das
estratégias (o saber demonstrar, saber resolver), bem como as atividades
algorítmicas (saber calcular, saber operar).
Dessa forma, é necessário que o trabalho matemático desenvolvido nas
escolas consolide-se como útil não apenas para a vida e o currículo, mas que
seja também extremamente relevante no que converge a oferta de um ensino
significativo, capaz de formar aptidões que permitam agir em coletividade.
Assim, de forma coerente e lógica, é extremamente necessário e
relevante que a proposta curricular da disciplina de Matemática ofertada e
consolidada nas instituições de ensino básico de nosso município passe por um
processo de aprimoramento no intuito de possibilitar o desenvolvimento de uma
consciência matemática que não esteja condicionada pura e simplesmente ao
tocante de oferta dos conteúdos matemáticos previamente compreendidos como
essenciais.
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular), documento que orienta as
aprendizagens essenciais de toda a Educação Básica no Brasil – Ensino Infantil,
Fundamental e Médio, discute essa premissa e traz o multiletramento como
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pilar de desenvolvimento das competências e habilidades necessárias no
processo de escrita e leitura já no ensino fundamental. E é partindo desse
contexto de multiletramentos, que cabe destacar aqui o letramento matemático,
que é uma das diretrizes descritas na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Uma coisa é certa: É necessário construir esse novo paradigma de ensino,
pois ensinar e aprender matemática não pode continuar sendo reduzido à
memorização. É preciso reforçar o aprimoramento do raciocínio lógico, como
forma de desenvolver no estudante a competência e habilidade de utilizar ideias
matemáticas como uma lente para a leitura do mundo à sua volta.
Como enfatiza D‘Ambrosio (1993), não encontraremos, no cotidiano dos
povos e de suas culturas, atividades que não envolvam algumas formas de
Matemática, embora o autor não esteja falando necessariamente da Matemática
que está nos currículos escolares.
A BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que
orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do
Ensino Fundamental. São elas: números, álgebra, geometria, grandezas e
medidas e probabilidade e estatística. Mas, como planejar uma boa aula
conforme a nova base Nacional Comum Curricular-BNCC? Como alinhar o
conteúdo a BNCC? Muitas são as dúvidas dos/as professores/as que precisarão
rever as suas práticas.
Frente a essa discussão, a realidade é que a Matemática ensinada na
escola e a realidade matemática vivenciada pelos/as nossos/as alunos/as
parecem distantes e a proposta trazida pelo Referencial Curricular visa combater
esse distanciamento e combatê-lo não é uma tarefa fácil, pois, por se tratar de
uma área de raciocínio lógico exige de quem aprende e, principalmente de quem
ensina mudança de comportamento frente ao objeto de conhecimento. Sabe-se
que essa mudança não é só metodológica.
Novos tempos requerem, sem dúvidas, novas práticas. E em uma
sociedade letrada e altamente tecnológica como a sociedade contemporânea, a
imposição de novos paradigmas educacionais exigem novas posturas dos
sujeitos envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem, o que requer o

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
521 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

MATEMÁTICA

planejamento e a execução de ações que possibilitem a estes sujeitos a adoção
de uma postura mais ativa frente ao objeto de conhecimento.
A aprendizagem deve estar intrinsicamente relacionada à vida em
sociedade. Conhecer e aprender são maneiras de compreender o mundo à
nossa volta analisando fenômenos físicos, sociais, culturais e digitais de maneira
que isso nos permita refletir que cada um precisa colaborar para que tenhamos
uma sociedade mais justa e igualitária.
Para que isso ocorra é preciso que o sujeito compreenda e desenvolva o
pensamento científico, crítico e criativo valorizando e respeitando os repertórios
culturais existentes. A capacidade de compreender e dialogar por meio das
diversas linguagens, inclusive a tecnológica, também é de grande relevância
nesse processo. Por fim, o que se deseja é que estudantes, e também
professores, possam constituir-se como leitores e produtores de textos.
Mas, no tocante a área da matemática, a meta de fazer com que a escola
atue pelo letramento matemático como uma competência a ser desenvolvida
pelos alunos ao longo da escolaridade básica deve ser concretizada com a
colaboração de todo o corpo docente. Todos, a sua maneira, devem contribuir
para que os alunos resolvam problemas, argumentem, aprendam a ler, escrever
e falar Matemática.
Para tanto, a ênfase no ensino dessa disciplina deve recair na
investigação, no desenvolvimento de projetos e na modelagem matemática,
atividades associadas à resolução de problemas, todas voltadas ao letramento
matemático e ao desenvolvimento integral do aluno. Afinal, desenvolver
competências ou habilidades não se faz pelo conteúdo, mas, principalmente,
pela metodologia.
Aprende mais pela mobilização e ação, pois não cabe mais somente,
primeiro ensinar ou se apresentar o conteúdo para depois aplicá-lo. O estimulo
da autonomia do estudante, proporcionando condições e instrumentos para que
possam atuar e interagir em diferentes situações e conhecimentos, é
fundamental para que se transforme em sujeito protagonista no processo de
construção de conhecimento.
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No entanto, é importante ressaltar que a construção de um novo
paradigma de ensino matemático, exige também a construção de um novo perfil
de professores e alunos. Ambos, mais do que nunca, precisam assumir posturas
ativas frente ao processo de ensino e aprendizagem da matemática na escola,
pois é fato que em uma sociedade que se transforma constantemente, cada dia
há menos espaço para um modelo de ensino que não leva em consideração a
formação do sujeito em suas múltiplas dimensões.
Partindo desse pressuposto, não é demais destacar que a garantia de
aprendizagem precisa acontecer já no início do ensino fundamental. As
competências sejam as especificas e/ou as gerais devem se somarem e assim
permitirem a mobilização de conhecimentos matemáticos, tanto no âmbito
conceitual como no âmbito procedimental, pois a ideia é construir novas
possibilidades de ler, formular, testar e refutar hipóteses e cada experiência,
construir novos conhecimentos e contribuindo assim para que os estudantes de
matemáticas sejam seres humanos críticos da realidade em que vivem.
As habilidades específicas de Matemática indicam um caminho para a
organização das aulas. Caberá aos professores conferir novos significados aos
conteúdos ensinados, respeitando a autonomia que deve ser conferida aos
estudantes.
Aliás, os verbos selecionados para descrever objetivos e habilidades
matemáticas dão mostra das mudanças que precisam acontecer na prática de
ensino-aprendizagem dessa disciplina na educação básica. São verbos de ação,
que aponta para a adoção de uma postura ativa por parte dos envolvidos no
processo de ensino - aprendizagem.
É preciso ter em conta que, assim como a habilidade, o objeto do
conhecimento é um aspecto que diretamente relacionado às aprendizagens
que devem ser asseguradas para os estudantes. Sendo assim, o que ensinar
(objeto do conhecimento) e para que ensinar (habilidade) precisa estar muito
bem delimitado nos momentos de interação pedagógicos. Definidos nas cinco
unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a formulação de
habilidades a serem desenvolvidas nessa etapa onde também se articulam cada
uma dessas ideais fundamentais:
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Números- Aborda o desenvolvimento do pensamento numérico, que
engloba a noção de número, de contagem, de ideia de quantidade, de escrita
numérica e de notações matemáticas.



Álgebra- Engloba atividades que contribuam com o entendimento de
igualdade, estabelecendo relações e comparações entre quantidades
conhecidas e desconhecidas, como também tentar expressar alguns
significados para uma expressão algébrica.



Geometria- Visa desenvolver noções de posição e deslocamentos no
espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais,
promovendo o raciocínio necessário para investigar propriedades, fazer
conjecturas e produzir argumentos a partir dos conhecimentos de geometria.



Grandezas e medidas- Refere-se à medição do tempo, do comprimento, da
capacidade, da massa e da superfície, articulando tais conhecimentos com
as diversas tarefas cotidianas.



Probabilidade e estatística – Apresenta a abordagem de conceitos, fatos e
procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana,
das ciências e da tecnologia. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos,
representações e índices estatísticos.
Cabe enfatizar que nos anos iniciais do Ensino Fundamental, para além

das já conhecidas unidades temáticas de Números, Geometria, Grandezas e
Medidas, iremos encontrar a abordagem de Álgebra, Probabilidade e Estatística.
Nesse contexto, é fundamental compreender as relações entre conceitos e
procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra,
Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, só
assim, os estudantes terão segurança quanto à própria capacidade de construir
e aplicar conhecimentos matemáticos na vida cotidiana.
No entanto, no Ensino Fundamental II, é imprescindível levar em conta
as experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos alunos,
criando situações nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos
quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações e o
desenvolvendo de ideias mais complexas. Essas situações precisam articular
múltiplos aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento das
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ideias

fundamentais

da

matemática,

como

equivalência,

ordem,

proporcionalidade, variação e interdependência.
Já para os estudantes da EJAI por sua experiência de vida identifica a
Matemática no seu dia a dia, logo cabe a escola promover a contextualização
das cinco unidades temáticas sugeridas pela

Base

Nacional

Comum

Curricular (BNCC) estabelecendo relações que nos orientam na formulação de
habilidades a serem desenvolvidas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e
Medidas, Probabilidade e Estatística por meio de situações-problema
desafiadora a fim dar sentido e significado à aprendizagem e expandir o
conhecimento a outras áreas de conhecimento.
Lembrando que tais relações, processos e estratégias devem ser
contemplados em situações significativas para os alunos da EJAI, favorecendo
a compreensão das ideias matemáticas mobilizadas e desenvolvidas pelos
estudantes, bem como pela ampliação e diversificação de estratégias didáticas.
Trabalhar na EJA pode constituir em exercício constante de
criatividade pedagógica, pois a educação intergeracional e intercultural
que essa modalidade demanda requer do educador flexibilidade e
despojamento para acolher e explorar as múltiplas realidades em que
estão inseridos os jovens, adultos e os idosos. (ALVARES, 2012,
p.102)

Os critérios enfatizados hoje pela BNCC (Base Nacional Comum
Curricular), nos mostra uma visão globalizada dessas temáticas durante todo o
processo de ensino, contemplando melhor o ensino matemático em todos os
segmentos da EJAI, tendo como foco a evolução de cada um dos alunos que faz
parte do processo educativo, nesta modalidade de ensino.
Os princípios metodológicos adotados para atingir os objetivos de
aprendizagem propostos não poderiam ser pautados em outra metodologia se
não a metodologia ativa. A problematização dos conteúdos dar aos alunos a
oportunidade de investigar, colocando-se no lugar de alguém que pensa
matematicamente a partir de situações que são colocadas, que faz inferências,
levanta hipóteses, etc. Essa forma de ensinar tem como base a análise de
situações da vida cotidiana, as relações entre as diferentes áreas do
conhecimento e da própria Matemática.
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É importante frisar que todos os processos matemáticos envolvidos na
resolução de problemas, na investigação, no desenvolvimento de projetos e na
modelagem são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao
longo de todo o Ensino Fundamental. Sem contar que a apresentação de
situações problemas possibilita ao estudante de matemática conferir ação aos
verbos elencados nas competências e habilidades.
O conhecimento aprendido deve ter como finalidade ajudar na
compreensão e na comunicação de fenômenos da realidade. É importante que
no final de seu processo de aprendizagem o educando já conheça os
fundamentos básicos da Matemática que lhe permitam ler e interpretar, de forma
competente, a realidade na qual está inserido.
Portanto, para o componente de matemática os princípios estarão
embasados nos conceitos de teoria e prática, desde o processo diagnostico ao
encaminhamento formativo do sujeito. A metodologia estará a todo o momento
se adequando de acordo com as necessidades apresentadas na realidade do
educando e do docente. Desse modo, os princípios serão embasados em
projetos, avaliação processual contínua, formativa, e o desenvolvimento do ser
integral para o meio social e cultural.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 1º e 2º ANOS
Ano/série: 1º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

TEMAS INTERCURRICULARES
4. Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e valorização

5.

6.

da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária. As ações
educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diálogo com as
práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua
realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.
A musicalização no ciclo de alfabetização- Sabendo-se que a música pode contribuir para o processo de ensino- aprendizagem nos ciclos de alfabetização, ainda vivemos
muitas inquietações dentro das instituições escolares , quando as aulas são feitas apenas a base de leituras de textos e responder questões escritas no quadro , sem dinamização
das metodologias. Deste modo podemos explorar várias temáticas a partir do tema apresentado. Portanto o que precisamos fortalecer em nosso município são os estímulos no
desenvolvimento afetivo, estético, cognitivo e sensorial, trabalhando através de práticas musicais contribuindo assim para a alfabetização e letramento de nossos educandos.
As práticas com musicalização contribuirão para que a criança conheça melhor a si mesma, a comunicação com outro, respeito ao próximo, autodisciplina, tornando-se muitas
vezes um fator de expressão social e cultural do indivíduo.
Cultura alimentar saudável- Segundo os PCNs, Naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças estruturais da sociedade, necessárias
para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente para sua efetivação. Educação e saúde estão intimamente relacionadas e, em especia l, a
educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. A despeito de que educar para a saúde seja responsab ilidade de muitas outras instâncias, em
especial dos próprios serviços de saúde, a escola ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço genuíno de promoção da saúde. (PCN saúde,
p. 259);

EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

Contagem de rotina;
(EF01MA01BA) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Contagem ascendente e descendente;
situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem,
Reconhecimento de números no contexto diário: mas sim código de identificação.
indicação de quantidades, indicação de ordem ou Ex.: número do registro de nascimento, RG, CPF, nº da matrícula da escola e
indicação de código para a organização de
outros, que devem ser retomados no segundo ano.
informações;

NÚMEROS

Quantificação de elementos de uma coleção: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes
estimativas, contagem um a um, pareamento ou situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem,
outros agrupamentos e comparação;
mas sim código de identificação.
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar ―tem mais‖,
―tem menos‖ ou ―tem a mesma quantidade‖.
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Problemas envolvendo diferentes significados da
adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar);
Padrões figurais e numéricos: investigação de
regularidades ou padrões em sequências
Sequências recursivas: observação de regras
usadas utilizadas em seriações numéricas (mais
1, mais 2, menos 1, menos 2, por exemplo)
Localização de objetos e de pessoas no espaço,
utilizando diversos pontos de referência e
vocabulário apropriado

Localização de objetos e de pessoas no espaço,
utilizando diversos pontos de referência e
vocabulário apropriado

GEOMETRIA
Figuras geométricas espaciais: reconhecimento
e relações com objetos familiares do mundo
físico

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até
dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de
imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
atributos, tais como cor, forma e medida.
(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os
elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria
posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto
de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como
direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial.
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria
posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como
direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial.
(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos
retangulares) a objetos familiares do mundo físico.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Figuras geométricas planas: reconhecimento do
formato das faces de figuras geométricas
espaciais
Medidas de comprimento, massa e capacidade:
comparações e unidades de medida não
convencionais;
Medidas de tempo: unidades de medida de
tempo, suas relações e o uso do calendário;

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em
desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.

Noção de acaso

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como ―acontecerá com certeza‖, ―talvez
aconteça‖ e ―é impossível acontecer‖, em situações do cotidiano.

(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto,
mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve,
cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a
um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
GRANDEZAS
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando
E MEDIDAS
calendário, quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da
semana de uma data, consultando calendários.
Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de (EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro
cédulas e moedas;
para resolver situações simples do cotidiano do estudante.

PROBABILIDAD Leitura de tabelas e de gráficos de colunas
EE
simples;
ESTATÍSTICA

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.
(EF01MA02BA) Construir gráficos tendo como base a idade dos alunos da turma e elaborar
situações-problema, coletivamente, e fazendo a resolução delas.
Coleta e organização de informações Registros (EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e
pessoais para comunicação de informações
universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
coletadas.
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(EF01MA03BA) Realizar pesquisas e organizar dados em tabelas e gráficos
envolvendo contexto local referentes à cultura baiana.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Desenvolver e relacionar números que falam e ouvem no cotidiano com a escrita e oralidade em matemática e da resolução de problemas científicos e cotidianos.
-Na sala de aula o professor criará um ambiente harmonioso que desenvolva o aprendizado do aluno de maneira que desperte e aumente a capacidade cognitivas com recursos simples como:
conversas , brincadeiras, jogos.
- Propor desafios como procurar informações numéricas ou interpretar os números dos rótulos dos alimentos para que os alunos tenham o interesse de identificar medidas de grandeza.
-Trabalhar o pensamento algébricos dos alunos e desenvolver em sala de aula, para que os alunos pensem o que esta por trás das operações matemáticas, do que apenas memorizar como usar
algoritmos.
- Levar o aluno a observação à generalização,
- desenvolver em sala de aula padrões em sequências de números ou imagem.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da produtividade, o conceitual e das
atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos alunos, dentro e fora da
sala de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina; simulados.
3. Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática; - Não constranger
os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de permitir o bom convívio durante a
realização das atividades pedagógicas.
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Ano/série: 2º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

TEMAS INTERCURRICULARES
7. Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e valorização

8.

9.

da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária. As ações
educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diál ogo com as
práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua
realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.
A musicalização no ciclo de alfabetização- Sabendo-se que a música pode contribuir para o processo de ensino- aprendizagem nos ciclos de alfabetização, ainda vivemos
muitas inquietações dentro das instituições escolares , quando as aulas são feitas apenas a base de leituras de textos e responder questões escritas no quadro , sem dinamização
das metodologias. Deste modo podemos explorar várias temáticas a partir do tema apresentado. Portanto o que precisamos fortalecer em nosso município são os estímulos no
desenvolvimento afetivo, estético, cognitivo e sensorial, trabalhando através de práticas musicais contribuindo assim para a alfabetização e letramento de nossos educandos.
As práticas com musicalização contribuirão para que a criança conheça melhor a si mesma, a comunicação com outro, respeito ao próximo, autodisciplina, tornando-se muitas
vezes um fator de expressão social e cultural do indivíduo.
Cultura alimentar saudável- Segundo os PCNs, Naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças estruturais da sociedade, necessárias
para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente para sua efetivação. Educação e saúde estão intimamente relacionadas e, em especial, a
educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. A despeito de que educar para a saúde seja responsabilidade de muitas outras instâncias, em
especial dos próprios serviços de saúde, a escola ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço genuíno de promoção da saúde. (PCN saúde,
p. 259);

EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de
características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos
de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar ―tem mais‖, ―tem menos‖ ou― tem
a mesma quantidade‖, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.
Composição e decomposição de números (EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material
naturais (até 1000)
manipulável, por meio de diferentes adições.
Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números de até três ordens pela
compreensão de características do sistema
de numeração decimal (valor posicional e
papel do zero)

NÚMEROS

Construção de fatos fundamentais da adição
e da subtração
Problemas
envolvendo
diferentes
significados da adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar)
Problemas envolvendo adição de parcelas
iguais (multiplicação)

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ouescrito.
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até
três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias
pessoais.
(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição
de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte
de imagens e/ou material manipulável.
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Problemas envolvendo significados de
dobro, metade, triplo e terça parte
Construção de sequências repetitivas e de
sequências recursivas
ÁLGEBRA

GEOMETRIA

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.
(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir
de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Identificação de regularidade de sequências (EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências
e determinação de elementos ausentes na recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.
(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências
sequência
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.
Localização e movimentação de pessoas e (EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os
objetos no espaço, segundo pontos de deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e
referência, e indicação de mudanças de
indicar as mudanças de direção e de sentido.
direção e sentido.
Esboço de roteiros e de plantas simples
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
entradas, saídas e alguns pontos de referência.

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características.
Figuras geométricas planas (círculo,
quadrado, retângulo e triângulo):
reconhecimento e características
Medida de comprimento: unidades não
padronizadas e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro)
Medida de capacidade e de massa: unidades
GRANDEZAS E de medida não convencionais e
MEDIDAS
convencionais (litro, mililitro, cm 3, grama e
quilograma)
Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso
do calendário, leitura de horas em relógios
digitais e ordenação de datas

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.
(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e
triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes
disposições ou em sólidos geométricos.
(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de
polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e
milímetro) e instrumentos adequados.
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e
unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e
meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário
do início e do fim do intervalo.
Sistema
monetário
brasileiro: (EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário
reconhecimento de cédulas e moedas e brasileiro para resolver situações cotidianas.
equivalência de valores
Análise da ideia de aleatório em situações do (EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como ―pouco prováveis‖, ―muito
cotidiano.
prováveis‖, ―improváveis‖ e ―impossíveis‖.
PROBABILIDADE
(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla
E ESTATÍSTICA Coleta, classificação e representação de entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade
dados em tabelas simples e de dupla entrada próxima.
(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis
e em gráficos de colunas
categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas
simples.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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Desenvolver e relacionar números que falam e ouvem no cotidiano com a escrita e oralidade em matemática e da resolução de problemas científicos e cotidianos.
-Na sala de aula o professor criará um ambiente harmonioso que desenvolva o aprendizado do aluno de maneira que desperte e aumente a capacidade cognitivas com recursos simples como:
conversas , brincadeiras, jogos.
- Propor desafios como procurar informações numéricas ou interpretar os números dos rótulos dos alimentos para que os alunos tenham o interesse de identificar medidas de grandeza.
-Trabalhar o pensamento algébricos dos alunos e desenvolver em sala de aula, para que os alunos pensem o que esta por trás das operações matemáticas, do que apenas memorizar como usar
algoritmos.
- Levar o aluno a observação à generalização,
- desenvolver em sala de aula padrões em sequências de números ou imagem.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da produtividade, o conceitual e das
atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos alunos, dentro e fora da
sala de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina; simulados.
3. Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática; - Não constranger
os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de permitir o bom convívio durante a
realização das atividades pedagógicas.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 3º AO 5º ANO
Ano/série: 3º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças,
fazendo-a experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade
das práticas pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa
cidade, com isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças.
Minimizando assim, preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade do
povo Jeremoabense. Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte desse
contexto.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de quatro ordens.
Composição e decomposição de números
naturais.
Construção de fatos fundamentais da
adição, subtração e multiplicação Reta
numérica.

NÚMEROS

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.
(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e
a decomposição de número natural de até quatro ordens.
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou
escrito
.(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la
na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração,
relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.
Procedimentos de cálculo (mental e escrito) (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas
com números naturais: adição e subtração significativos envolvendo adição e subtração com números naturais
Problemas envolvendo significados da
adição e da subtração: juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e completar
quantidades.
Problemas
envolvendo
diferentes
significados da multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais, configuração
retangular, repartição em partes iguais e
medida.

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados
de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando
diferentes estratégias de cálculo e registros.
(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com
resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida,
por meio de estratégias e registros pessoais.
Significados de metade, terça parte, quarta (EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4,
parte, quinta parte e décima parte.
5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.
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Identificação e descrição de regularidades (EF03MA10) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da
em sequências numéricas recursivas
realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.
Relação de igualdade

GEOMETRIA

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou
de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença.

Localização e movimentação: representação (EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e
maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e
de objetos e pontos de referência
sentido, com base em diferentes pontos de referência.
Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco (EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.
reconhecimento, análise de características e (EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos,
planificações.
pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações.
Figuras geométricas planas (triângulo, (EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e
quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.
paralelogramo): reconhecimento e análise
de características.
Congruência de figuras geométricas planas

GRANDEZAS
E MEDIDAS

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.
Significado de medida e de unidade de
(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada.
medida
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.
Medidas de comprimento (unidades não (EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não
convencionais e convencionais): registro, padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de
instrumentos de medida, estimativas e medida.
comparações
(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas
e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em
leitura de rótulos e embalagens, entre outros.
Comparação de áreas por superposição
(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras
planas ou de desenhos, de preferência com dados locais
Medidas de tempo: leitura de horas em
(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital)
relógios digitais e analógicos, duração de para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração.
eventos e reconhecimento de relações entre
unidades de medida de tempo.
Sistema
monetário
brasileiro: (EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores
estabelecimento de equivalências de um monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.
mesmo valor na utilização de diferentes
cédulas e moedas
Análise da ideia de acaso em situações do (EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando
cotidiano: espaço amostral
os que têm maiores ou menores chances de ocorrência.
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada,
Leitura, interpretação e representação de gráficos de barras ou de colunas.
dados em tabelas de dupla entrada e
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos
gráficos de barras.
de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
534 - Ano XIII - Nº 4353

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Jeremoabo

maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da
realidade sociocultural significativos.
Coleta, classificação e representação de (EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50
dados referentes a variáveis categóricas, por elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e
meio de tabelas e gráficos.
representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Desenvolver e relacionar números que falam e ouvem no cotidiano com a escrita e oralidade em matemática e da resolução de problemas científicos e cotidianos.
-Na sala de aula o professor criará um ambiente harmonioso que desenvolva o aprendizado do aluno de maneira que desperte e aumente a capacidade cognitivas com recursos simples como:
conversas , brincadeiras, jogos.
- Propor desafios como procurar informações numéricas ou interpretar os números dos rótulos dos alimentos para que os alunos tenham o interesse de identificar medidas de grandeza.
-Trabalhar o pensamento algébricos dos alunos e desenvolver em sala de aula, para que os alunos pensem o que esta por trás das operações matemáticas, do que apenas memorizar como usar
algoritmos.
- Levar o aluno a observação à generalização,
- desenvolver em sala de aula padrões em sequências de números ou imagem.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da produtividade, o conceitual e das
atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos alunos, dentro e fora da sala
de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina; simulados.
3. Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática; - Não constranger
os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de permitir o bom convívio durante a
realização das atividades pedagógicas.
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Ano/série: 4º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

TEMAS INTERCURRICULARES
Educação financeira e saberes matemáticos na produção e consumo de alimentos na agricultura familiar- Observando o contexto atual da sociedade nota-se o quanto

é indispensável à promoção de discussões sobre a importância da organização da vida financeira familiar, a fim de despertar no aluno noções de
investimento/lucro/gerenciamento de renda e consequentemente instigá-lo a pensar criticamente a respeito de ocasiões econômicas vivenciadas em seu dia-a-dia.
Além do exposto, sabendo que agricultura familiar é uma das principais fontes de renda do município de certo que as escolas do mesmo atendem a um grupo de
alunos que trabalham na agricultura, por isso a importância da significação e valorização do conhecimento prévio matemático desses alunos, conhecimentos esses
que foram adquiridos empiricamente através das técnicas que eles utilizam na realização desse ofício, relacionando assim os saberes matemáticos desenvolvidos
no ambiente escolar com os experienciados por eles em seu cotidiano. Vale ressaltar também que despertar no aluno a percepção da importância do consumo
consciente e sua influência não apenas econômica, mas também como prática de sustentabilidade, possibilita a formação de cidadãos pensantes, agentes
transformadores, indivíduos com reflexões críticas acerca de questões socioambientais.
EIXOS
TEMÁTICOS

Números

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de números naturais de até
cinco ordens.
Composição e decomposição de um número natural
de até cinco ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10
Propriedades das operações para o desenvolvimento
de diferentes estratégias de cálculo com números
naturais

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.

Propriedades das operações para o desenvolvimento
de diferentes estratégias de cálculo com números
naturais
Propriedades das operações para o desenvolvimento
de diferentes estratégias de cálculo com números
naturais
Problemas envolvendo diferentes significados da
multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais,
configuração retangular, proporcionalidade, repartição
equitativa e medida
Problemas envolvendo diferentes significados da
multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais,
configuração retangular, proporcionalidade, repartição
equitativa e medida

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser
escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o
sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além
de fazer estimativas do resultado (de preferência, dados da comunidade local).

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da
multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade),
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois
algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
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Problemas de contagem

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas
simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se
combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando
estratégias e formas de registro pessoais.

Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2, (EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)
unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.

Noções de investimento/lucro/gerenciamento de
renda.

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser
estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e
centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro.
(EF45MA01JE) Permitir ao nosso alunado a oportunidade de desenvolver/valorizar saberes
matemáticos presentes na prática da agricultura dentro da sala de aula.

Sequência numérica recursiva formada por múltiplos
de um número natural

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de
um número natural.

Sequência numérica recursiva formada por números
que deixam o mesmo resto ao serem divididos por
um mesmo número natural diferente de zero

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais
para os quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais,
identificando regularidades.

Números racionais: representação decimal para
escrever valores do sistema monetário brasileiro

Álgebra

Relações entre adição e subtração e entre
multiplicação e divisão

Propriedades da igualdade

Localização e movimentação: pontos de referência,
direção e sentido, Paralelismo e perpendicularismo.
Figuras geométricas espaciais (prismas e
pirâmides): reconhecimento, representações,
planificações e características.
Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares.

Geometria

Simetria de reflexão
Medidas de comprimento, massa e capacidade:
estimativas, utilização de instrumentos de medida e
de unidades de medida convencionais mais usuais.

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando
1-2-3-4-5-6-7-8
necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de
multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.
(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade
existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou subtrai-se um mesmo número
a cada um desses termos.
(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que
envolve as operações fundamentais com números naturais.
(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço,
por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa
e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido,
intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.
(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e
espaciais.
(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de
dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.
(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas
planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas
e de softwares de geometria.
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades,
utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a
cultura local.
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Áreas de figuras construídas em malhas
quadriculadas
Medidas de tempo: leitura de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de eventos e relações
entre unidades de medida de tempo
Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima) medida em um
dado dia ou em uma semana

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de
medida a ela associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões
do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao
aquecimento global.

Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima) medida em um
dado dia ou em uma semana

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano,
e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive,
planilhas eletrônicas.

Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro

Análise de chances de eventos aleatórios

Probabilida
de e
estatística

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo
que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.
(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos
em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término
de realização de uma tarefa e sua duração.

Leitura, interpretação e representação de dados em
tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas
simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e
gráficos pictóricos.
Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis
numéricas. Coleta, classificação e representação de
dados de pesquisa realizada.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e
formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético,
consciente e responsável.
(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de
ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações.
(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em
gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.
(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar
dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Pesquisas conceituais como fator introdutório ao conteúdo;
Exposição oral (enfatizando/associando a realidade do aluno);
Atividades escritas/impressas;
Jogos online (quizzes etc)
Dinâmicas em grupo (debates/competições);
Simulados;
Confecção de jogos didáticos pelo próprio aluno;
Trabalho de campo com práticas que associem o conteudo às situações cotidianas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
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A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da
produtividade, o conceitual e das atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos alunos,
dentro e fora da sala de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina;
simulados.
3. Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática;
- Não constranger os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de
permitir o bom convívio durante a realização das atividades pedagógicas.
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Ano/série: 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

TEMAS INTERCURRICULARES
Educação financeira e saberes matemáticos na produção e consumo de alimentos na agricultura familiar- Observando o contexto atual da sociedade nota-se o quanto

é indispensável à promoção de discussões sobre a importância da organização da vida financeira familiar, a fim de despertar no aluno noções de
investimento/lucro/gerenciamento de renda e consequentemente instigá-lo a pensar criticamente a respeito de ocasiões econômicas vivenciadas em seu dia-a-dia.
Além do exposto, sabendo que agricultura familiar é uma das principais fontes de renda do município de certo que as escolas do mesmo atendem a um grupo de
alunos que trabalham na agricultura, por isso a importância da significação e valorização do conhecimento prévio matemático desses alunos, conhecimentos esses
que foram adquiridos empiricamente através das técnicas que eles utilizam na realização desse ofício, relacionando assim os saberes matemáticos desenvolvidos
no ambiente escolar com os experienciados por eles em seu cotidiano. Vale ressaltar também que despertar no aluno a percepção da importância do consumo
consciente e sua influência não apenas econômica, mas também como prática de sustentabilidade, possibilita a formação de cidadãos pensantes, agentes
transformadores, indivíduos com reflexões críticas acerca de questões socioambientais.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e ordenação
de números naturais (de até seis ordens)
Números racionais expressos na forma decimal e sua
representação na reta numérica

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar
com compreensão das principais características do sistemade numeração decimal.
(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão
das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a
composição e decomposição e a reta numérica.
Representação fracionária dos números racionais: (EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade),
reconhecimento, significados, leitura e representação na associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta
reta numérica.
numérica como recurso.

Números

Comparação e ordenação de números racionais na
representação decimal e na fracionária, utilizando a noção
de equivalência.
Comparação e ordenação de números racionais na
representação decimal e na fracionária utilizando a noção
de equivalência
Cálculo de porcentagens e representação fracionária

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.

1-2-3-4-5-6-7-8
(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e
decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica.

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.
Problemas: adição e subtração de números naturais e
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
números racionais cuja representação decimal é finita
com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
Problemas: multiplicação e divisão de números racionais (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais
cuja representação decimal é finita por números naturais
e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e
divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por
estimativa,
cálculo mental e algoritmos.
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Problemas de contagem do tipo: ―Se cada objeto de uma
coleção A for combinado com todos os elementos de uma
coleção B, quantos agrupamentos desse tipo podem ser
formados?‖

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar
cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de
diagramas de árvore ou por tabelas.

(EF45MA01JE) Permitir ao nosso alunado a oportunidade de desenvolver/valorizar saberes
matemáticos presentes na prática da agricultura dentro da sala de aula.
(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre
dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses
Propriedades da igualdade e noção de equivalência
membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência.
(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja
uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido
(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre
duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as
Grandezas diretamente proporcionais Problemas quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.
envolvendo a partição de um todo em duas partes (EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes
proporcionais
desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro
da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo.
Noções de investimento/lucro/gerenciamento de renda.

Álgebra

Geometria

Grandeza
se
medidas

(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos
Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º quadrante) e no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
representação de deslocamentos no plano cartesiano
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos
no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças
de direção e de sentido e giros.
Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, (EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
representações, planificações e características
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
Figuras
geométricas
planas:
características, (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
representações e ângulos
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas (EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
quadriculadas: reconhecimento da congruência dos ângulos correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
e da proporcionalidade dos lados correspondentes
quadriculadas e usando tecnologias digitais.
Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas
e capacidade: utilização de unidades convencionais e comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações
relações entre as unidades de medida mais usuais.
entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.
(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter
Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros
diferentes.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir
Noção de volume
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos
concretos.
Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios (EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.
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Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis

Probabilid
ade e
estatístic
a

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos
aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).
Leitura, coleta, classificação interpretação e representação (EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos
de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como
agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de linhas
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar
dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem
uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a
síntese dos resultados.

1-2-3-4-5-6-7-8

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Pesquisas conceituais como fator introdutório ao conteúdo;
Exposição oral (enfatizando/associando a realidade do aluno);
Atividades escritas/impressas;
Jogos online (quizzes etc)
Dinâmicas em grupo (debates/competições);
Simulados;
Confecção de jogos didáticos pelo próprio aluno;
Trabalho de campo com práticas que associem o conteudo às situações cotidianas.
Pesquisas conceituais como fator introdutório ao conteúdo;
Exposição oral (enfatizando/associando a realidade do aluno);
Atividades escritas/impressas;
Jogos online (quizzes etc)
Dinâmicas em grupo (debates/competições);
Simulados;
Confecção de jogos didáticos pelo próprio aluno;
Trabalho de campo com práticas que associem o conteudo às situações cotidianas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da produtividade,
o conceitual e das atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos alunos,
dentro e fora da sala de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina;
simulados.
3.Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática;
- Não constranger os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de
permitir o bom convívio durante a realização das atividades pedagógicas.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º AO 9º ANO
Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

PROJETO DE VIDA
Educação no Trânsito e Matemática: uma perspectiva de transversalidade para os alunos das escolas da rede municipal de ensino em Jeremoabo/BA
A Educação para o Trânsito é um meio seguro para preservar a vida. O compromisso e a consciência com a segurança no trânsito é capaz de promover uma
convivência melhor, evitando transgressões de infração às leis de trânsito. De forma singular, é preciso que a criança no Ensino Fundamental possa já ir se
familiarizando com alguns conceitos relativos aos conteúdos da matemática relacionando a temas do cotidiano. No caso em tela com a Educação no trânsito. Dessa
forma pretende-se estabelecer ligações entre o aprender conceitos diários e a educação para o transito com uma perspectiva de autonomia, reflexão, construção e
emancipação no educando na busca de uma atuação segura e no compartilhamento do espaço viário, repensando a prática pedagógica com a construção de
aprendizagens significativas para todos e construindo um município mais organizado.
EIXOS
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
TEMÁTICOS
ESPECÍFICAS
(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja
representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.

Números

19

Sistema de numeração decimal: características, (EF06MA01BA) Interpretar, comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números
leitura, escrita e comparação de números naturais e racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.
de números racionais representados na forma decimal
(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo
19ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a
sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero),
utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e
1-2-3-4-5-6-7-8
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos,
exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.
e potenciação) com números naturais
(EF06MA02BA) Interpretar, resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou
escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas,
com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.
(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que
indique a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é
Fluxograma para determinar a paridade de um par).
número natural; Múltiplos e divisores de um número
natural; Números primos e compostos
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(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre
números, expressas pelos termos ―é múltiplo de‖, ―é divisor de‖, ―é fator de‖, e estabelecer,
por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.
(EF06MA03BA) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações
entre números, expressas pelos termos ―é múltiplo de‖, ―é divisor de‖, ―é fator de‖, e
estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,
100 e 1000.20
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MA04BA) Resolver situações-problema de contagem, que envolvam o princípio
multiplicativo, por meio de estratégias variadas, como a construção de diagramas, tabelas e
esquemas sem aplicação de fórmulas.
(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.
Frações: significados (parte/todo, quociente),
equivalência, comparação, adição e subtração; (EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas
cálculo da fração de um número natural; adição e formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de
subtração de frações
uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica.
(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma
quantidade cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.
(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números
racionais positivos na representação fracionária.
Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão (EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na
e potenciação) com números racionais
representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por
meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a
razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.
Aproximação de números para múltiplos de potências (EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da
de 10
potência de 10 mais próxima.
(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia
Cálculo de porcentagens por meio de estratégias
de proporcionalidade, sem fazer uso da ―regra de três‖, utilizando estratégias pessoais, cálculo
diversas, sem fazer uso da ―regra de três‖
mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.
(EF06MA05BA) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na
ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da ―regra de três‖, inclusive utilizando estratégias
pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.

20
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Apresentar fatos por meio de situações problema que
(EF06MA01JE) Interpretar e examinar as situações-problema do trânsito em Jeremoabo;
envolvam a realidade cotidiana, tal como
, congestionamento, atropelamentos, faixa de
pedestre, cuidados no trânsito, necessidade agentes
de trânsito, gentileza, bicicleta, entre outros;

1-2-3-4-5-6-7-8

Propriedades da igualdade

Álgebra

(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar,
subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa
noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.
Problemas que tratam da partição de um todo em (EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais, envolvendo razões entre as duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão
partes e entre uma das partes e o todo
entre as partes e entre uma das partes e o todo.
(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º
Plano cartesiano: associação dos vértices de um
quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono.
polígono a pares ordenados
(EF06MA06BA)Representar e interpretar o deslocamento de um ponto num plano cartesiano

1-2-3-4-5-6-7-8

por um segmento de reta orientado.
Prismas e pirâmides: planificações e relações entre (EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas
de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e
seus elementos (vértices, faces e arestas)
desenvolver a percepção espacial.
Polígonos: classificações quanto ao número de (EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
vértices, às medidas de lados e ângulos e ao ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano
paralelismo e perpendicularismo dos lados.
como em faces de poliedros.
(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas
dos lados e dos ângulos.

Geometria

(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e
a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.

Construção de figuras semelhantes: ampliação e
redução de figuras planas em malhas quadriculadas

Construção de retas paralelas e perpendiculares,
fazendo uso de réguas, esquadros e softwares
Confeccionar placas de sinalização para serem
utilizadas dentro da escola e nos horários de entrada
e saída dos alunos, utilizando formas geométricas e
medidas;

(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução,
com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.
(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para
representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre
outros.
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção
de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de
referência e distâncias fornecidas etc.).
(EF06MA02JE) Reconhecer as placas de sinalização utilizando formas geométricas e
medidas;

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento,
massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos
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Problemas sobre medidas envolvendo grandezas formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em
como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.
capacidade e volume;
(EF06MA07BA) Mobilizar ideias referentes ao contexto histórico das grandezas e medidas.
Velocidade, peso, limites, distância e quantidade.
(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras
Ângulos: noção, usos e medida
geométricas.
(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos
e em situações reais, como ângulo de visão.
(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou
tecnologias digitais.
(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas
Plantas baixas e vistas aéreas
aéreas.
Perímetro de um quadrado como grandeza (EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um
proporcional à medida do lado
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para
compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.

Probabilida
de e
estatística

Cálculo de probabilidade, como a razão entre o (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número
número de resultados favoráveis e o total de racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a
resultados possíveis em um espaço amostral probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos.
equiprovável Cálculo de probabilidade por meio de
muitas repetições de um experimento (frequências de
ocorrências e probabilidade frequentistas)
(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título,
Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. (EF06MA32) Interpretar e
colunas ou barras simples ou múltiplas) referentes a resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais,
variáveis categóricas e a variáveis numéricas
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em
tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar
conclusões.
(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas
Coleta de dados, organização e registro. Construção pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação
de diferentes tipos de gráficos para representá-los e das informações em tabelas, gráficos variados e textos verbais.
interpretação das informações
(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre
Diferentes tipos de representação de informações:
os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as
gráficos e fluxogramas
unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).

Conceito de infração, sinalização, educação do
trânsito;

(EF06MA03JE) Compreender gráficos e reportagens com o tema educação no transito.
(EF06MA04JE) Tabular e expor por meio de gráficos o resultado de pesquisas sobre
situações relacionadas ao trânsito/Br em nosso município;

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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Pesquisas conceituais como fator introdutório ao conteúdo;
Exposição oral (enfatizando/associando a realidade do aluno);
Atividades escritas/impressas;
Jogos online (quizzes etc)
Dinâmicas em grupo (debates/competições);
Simulados;
Confecção de jogos didáticos pelo próprio aluno;
Trabalho de campo com práticas que associem o conteudo às situações cotidianas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da
produtividade, o conceitual e das atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos alunos,
dentro e fora da sala de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina;
simulados.
3. Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática;
- Não constranger os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de
permitir o bom convívio durante a realização das atividades pedagógicas.
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

PROJETO DE VIDA
A importância do letramento matemático para a compreensão de dados estatísticos que compõem a construção da linha de miséria/pobreza no Brasil
O aluno enquanto sujeito precisa assumir o seu protagonismo no processo de aprendizagem. Nesse processo, as metodologias ativas precisam ser uma realidade, pois muito se
fala da sua relevância, mas pouco se faz para essa seja uma prática real nas escolas. No que se refere ao PROJETO DE VIDA proposto, evidencia-se a necessidade de
desenvolver a competência sugerida na BNCC sobre letramento matemático, pois essa seria a melhor alternativa para se realizar uma leitura de mundo a partir de uma perspectiva
crítica. O processo de pesquisa permitiria estabelecer elos entre os processos de autonomia, reflexão, construção e emancipação do aluno-sujeito, pois é imperativo aproximar a
Matemática ensinada na escola da matemática vivenciada pelos nossos alunos. Em realidade, um sujeito matematicamente letrado diminuiria esse distanciamento, ou talvez esse
distanciamento nem existisse, pois, aprender matemática pela perspectiva do letramento, é sobretudo, utilizar suas diferentes linguagens – aritmética, geométrica, algébrica, gráfica,
entre outras. Por fim, a sociedade atual, letrada e globalizada exige que o sujeito seja autônomo no processo de construção do seu próprio conhecimento. A conquista do processo
de autonomia perpassa por um ensino embasado na reflexão crítica e construção de saberes que possibilitem a emancipação do aluno enquanto sujeito.

EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

Múltiplos e divisores de um número natural

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de
divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por
meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos

Cálculo de porcentagens e de acréscimos e
decréscimos simples

Números

Números inteiros: usos, história, ordenação,
associação com pontos da reta numérica e
operações.

Fração e seus significados: como parte de inteiros,
resultado da divisão, razão e operador.

Números racionais na representação fracionária e na
decimal: usos, ordenação e associação com pontos
da reta numérica e operações.

Realizar a leitura de textos sobre pesquisas que
abordem a realidade local, analisando-os por meio
de situações problemas;

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam
com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.
(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o
histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição
e subtração.
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.
(EF07MA1BA) Calcular, mentalmente ou por escrito, as operações com números inteiros (por
meio de estratégias variadas), compreendendo os processos nelas envolvidos.
(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.
(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma
estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos.
(EF07MA07) Representar, por meio de um fluxograma, os passos utilizados para resolver um
grupo de Problema.
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado
da divisão, razão e do operador.
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a
fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma
ou três partes de outra grandeza.
(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a
pontos da reta numérica.
(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação
entre elas e suas propriedades operatórias.
(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números
racionais.
(EF07MA01JE) Utilizar o conhecimento matemático como suporte para interpretação dos
problemas sociais especialmente relacionados à pobreza e à miséria no aspecto local e global;
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Linguagem algébrica: variável e incógnita

Álgebra

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para
expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.
(EF07MA02BA) Produzir diferentes escritas algébricas.21
(EF07MA14) Classificar sequências, em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o
conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na
literatura.
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em
sequências numéricas.
Equivalência de expressões algébricas: identificação (EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade
da regularidade de uma sequência numérica
de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.
Problemas envolvendo grandezas diretamente (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta
proporcionais e grandezas inversamente e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para
proporcionais
expressar a relação entre elas.
Equações polinomiais do 1º grau

Geometria

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações
polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da
igualdade.
Transformações geométricas de polígonos no plano (EF07MA19) Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano,
cartesiano: multiplicação das coordenadas por um decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro.
número inteiro e obtenção de simétricos em relação (EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação
aos eixos e à origem.
aos eixos e à origem.
(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e
Simetrias de translação, rotação e reflexão
reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse
estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.
(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecê-las como lugar
A circunferência como lugar geométrico
geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam
objetos equidistantes.
(EF07MA03BA) Estabelecer a relação entre a medida do comprimento de uma circunferência e
o seu diâmetro.22
Relações entre os ângulos formados por retas (EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma
paralelas intersectadas por uma transversal
transversal, com e sem uso de softwares de geometria dinâmica.
(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de
Triângulos: construção, condição de existência e
existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos
soma das medidas dos ângulos internos
ângulos internos de um triângulo é 180°.
(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações na construção
de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas.

21
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(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três lados.
Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero

Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando
unidades de medida convencionais mais usuais

Grandezas
e medidas

Probabilida
de e
estatística

Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando
unidades de medida convencionais mais usuais
Equivalência de área de figuras planas: cálculo de
áreas de figuras que podem ser decompostas por
outras, cujas áreas podem ser facilmente
determinadas como triângulos e quadriláteros
Medida do comprimento da circunferência
Experimentos aleatórios: espaço amostral e
estimativa de probabilidade por meio de frequência de
ocorrências
Estatística: média e amplitude de um conjunto de
dados

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de
fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos,
preferencialmente vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos.
(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um polígono regular (como quadrado e triângulo equilátero), conhecida a medida
de seu lado.
(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas, inseridos
em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do conhecimento,
reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.
(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos
retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro
cúbico).
(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros.
(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas
que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a
equivalência entre áreas.
(EF07MA33) Estabelecer o número como a razão entre a medida de uma circunferência e seu
diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica.
(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo
de probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.

(EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como
indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com
a amplitude do conjunto de dados.
Pesquisa amostral e pesquisa censitária
(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a
Planejamento de pesquisa, coleta e organização dos necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por
dados, construção de tabelas e gráficos e meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.
interpretação das informações
Gráficos de setores: interpretação, pertinência e
(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela
construção para representar conjunto de dados
mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização.
(EF07MA02JE) Realizar leituras matemáticas de realidades sociais trazidas em gráficos,
mapas, tabelas e infográficos, contextualizando-as com a sua própria realidade, a partir de uma
perspectiva de leitura crítica.
-Propor e orientar a realização de pesquisa de campo
com foco em uma problemática local para ser (EF07MA03JE) Aprender a realizar leitura crítica de gráficos, tabelas e mapas;
sistematizada por meio de gráficos e tabelas;
(EF07MA04JE) Desenvolver a capacidade de analisar gráficos e tabelas para além do aspecto
-Orientar as diversas formas de realizar a leitura quantitativo;
quantitativa e qualitativa dos gráficos e tabelas;

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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Pesquisas conceituais como fator introdutório ao conteúdo;
Exposição oral (enfatizando/associando a realidade do aluno);
Atividades escritas/impressas;
Jogos online (quizzes etc)
Dinâmicas em grupo (debates/competições);
Simulados;
Confecção de jogos didáticos pelo próprio aluno;
Trabalho de campo com práticas que associem o conteudo às situações cotidianas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da
produtividade, o conceitual e das atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos alunos,
dentro e fora da sala de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina;
simulados.
3. Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática;
- Não constranger os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de
permitir o bom convívio durante a realização das atividades pedagógicas.
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Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

PROJETO DE VIDA
Abordagem do tema sexualidade no ambiente escolar e familiar- O cenário de grandes transformações que o mundo está vivendo requer do âmbito educacional a
intensificação da troca de experiência/saberes a fim de disponibilizar ao aluno as informações necessárias para desenvolver no mesmo à capacidade de exercer a cidadania de forma
digna e construir uma vida produtiva na sociedade... Se tratando do tema sexualidade, as escolas não deveriam abordar essa temática apenas como uma questão de
saúde/higiene/precaução, mas também como um problema social a ser enfrentado, expondo questões como gravidez na adolescência, prevenção contra DSTs, etc.
Vale lembrar que a educação é dever não apenas da escola, mas também da família e no que tange a educação sexual, é de extrema e fundamental importância a atuação da família,
logo engloba conhecimentos que são necessários ao desenvolvimento do aluno e este precisa se sentir acolhido e seguro ao expor suas dúvidas sobre o assunto. Diante do exposto
é inegável a necessidade de promoção de discussões sobre a importância da orientação sexual tanto no ambiente escolar quanto familiar, essas instituições devem propor
questionamentos e análises reflexivas abordando toda a amplitude do tema sexualidade.

EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO
Notação científica
Potenciação e radiciação

Números

O princípio multiplicativo da contagem

HABILIDADES
(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento
na representação de números em notação científica.
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação,
para representar uma raiz como potência de expoente Fracionário.
(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação
do princípio multiplicativo
(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o
uso de tecnologias digitais.

Porcentagens

Álgebra

(EF08MA01BA) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo
o uso de tecnologias digitais, bem como sua importância no cotidiano. 23
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para
Dízimas periódicas: fração geratriz.
uma dízima periódica e vice-versa
Valor numérico de expressões algébricas.
(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
Associação de uma equação linear de 1º grau a uma (EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano
reta no plano cartesiano
cartesiano.
Sistema de equações polinomiais de 1º grau: (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam
resolução algébrica e representação no plano ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los,
cartesiano
utilizando, inclusivo o plano cartesiano como recurso.
Equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b

Sequências recursivas e não recursivas.

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser
representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b.
(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e
construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras
seguintes.
(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um
algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes

23
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(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente
proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença
algébrica e representá-la no plano cartesiano.
Variação de grandezas :diretamente proporcionais,
inversamente proporcionais ou não proporcionais.

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.

(EF08MA02BA) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, especialmente por meio de um estudo de regra de três simples e
composta.24
Congruência de triângulos e demonstrações de (EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da
propriedades de quadriláteros
congruência de triângulos.

Geometria

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica,
mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.
Construções
geométricas: ângulos de 90°, 60°,
45° e 30° e polígonos regulares
Mediatriz e bissetriz como
construção e problemas.

(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da
utilização de esquadros e compasso.
lugares geométricos: (EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na
resolução de problemas.

(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações
Transformações geométricas: simetrias de translação, geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de
reflexão e rotação.
softwares de geometria dinâmica

Grandezas
e medidas

(EF08MA03BA) Calcular área de figuras planas bem como o volume de blocos retangulares.25
Área de figuras planas Área do círculo e comprimento (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras
de sua circunferência.
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em
situações como determinar medida de terrenos.
(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro
e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipiente.
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente
cujo formato é o de um bloco retangular.
Princípio multiplicativo da contagem
(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral,
Soma das probabilidades de todos os elementos de um utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os
espaço amostral
elementos do espaço amostral é igual a 1.
Volume de cilindro reto Medidas de capacidade

24
25
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Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus (EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto
elementos constitutivos e adequação para de dados de uma pesquisa
determinado conjunto de dados
EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes,
Organização dos dados de uma variável contínua em de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões
classes
Medidas de tendência central e de dispersão

Pesquisas censitária ou amostral Planejamento e
execução de pesquisa amostral

1-2-3-4-5-6-7-8

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística
(média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los à dispersão
de dados, indicada pela amplitude.
(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que
justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da
amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e
estratificada).
(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem
adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os
conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude
e as conclusões.
(EF08MA01JE) Analisar através de pesquisas e exposição dos dados em gráficos e/ou tabelas
a ausência da orientação sexual nos diálogos familiares e escolar, reconhecendo as
consequências da mesma.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Pesquisas conceituais como fator introdutório ao conteúdo;
Exposição oral (enfatizando/associando a realidade do aluno);
Atividades escritas/impressas;
Jogos online (quizzes etc)
Dinâmicas em grupo (debates/competições);
Simulados;
Confecção de jogos didáticos pelo próprio aluno;
Trabalho de campo com práticas que associem o conteudo às situações cotidianas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da produtividade,
o conceitual e das atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos alunos,
dentro e fora da sala de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina;
simulados.
3. Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática;
- Não constranger os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de
permitir o bom convívio durante a realização das atividades pedagógicas.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
554 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA

PROJETO DE VIDA
O Cálculo Financeiro Aplicado na Educação Fiscal: Um olhar na perspectiva de reflexão acerca das implicações na vida pessoal e cotidiana em sociedade
De forma singular, é notável que no Ensino Fundamental os conceitos relativos aos conteúdos de matemática financeira tem como alvo relevante cultivar um parâmetro de
conhecimento teórico com a prática do dia a dia. É inegavelmente perceptível que estamos inseridos em uma contemporaneidade em que o advento tecnológico, tornou maior a
oferta de crédito em todo contexto econômico nacional, inclusive para todos aqueles que historicamente foram apontados como os que constituem a classe média baixa. Fator que
conduziu para formação de uma sociedade com cidadãos críticos e sabedores de seus direitos, sobretudo no que refere-se a necessidade da população em obter atendimento na
saúde, na questão social e principalmente na educação. Diante do exposto, busca-se esclarecer a relevância dos impostos no direcionamento de vida de cada indivíduo. Ressaltase ainda que tais ponderações, consolidam-se como sendo de grande valia para a transformação do aluno e sociedade como um todo, culminando na formação de alunos e
cidadãos conscientes de seus deveres.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
Números reais para medir qualquer segmento de reta (EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos
de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de
um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).
1-2-3-4-5-6-7-8
Números irracionais: reconhecimento e localização de (EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal
alguns na reta numérica
é infinita e não periódica, e estimar a localização.

Números
Álgebra

26

(EF09MA01BA) Constatar, explorando o contexto local, que existem situações problemas, em
particular algumas vinculadas à Geometria e às medidas, cujas soluções não são dadas por meio
de números racionais de alguns deles na reta numérica.26
Potências com expoentes negativos e fracionários
(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.
(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica,
Números reais: notação científica e problemas
envolvendo diferentes operações.
Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de (EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de
percentuais sucessivos
aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente
com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.
(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas
Funções: representações numérica, algébrica e
variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar
gráfica
situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.
Razão entre grandezas de espécies diferentes
(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies
diferentes, como velocidade e densidade demográfica.
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Geometria

Grandezas diretamente proporcionais e grandezas
inversamente proporcionais

.(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta
e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa
de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.

Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis
Resolução de equações polinomiais do 2º grau por
meio de fatorações
Demonstrações de relações entre os ângulos
formados por retas paralelas intersectadas por uma
transversal
Relações entre arcos e ângulos na circunferência de
um círculo

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em
suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser
representados por equações polinomiais do 2º grau
.(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas
cortadas por uma transversal.

Semelhança de triângulos

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, 1-2-3-4-5-6-7-8
ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de
geometria dinâmica.
(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam
Semelhantes

Relações métricas no triângulo retângulo, Teorema
de Pitágoras: verificações experimentais e
(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de
demonstração
Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas
de proporcionalidade e verificações experimentais
Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas (EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das
de proporcionalidade e verificações experimentais
relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.
Polígonos regulares

Polígonos regulares
Distância entre pontos no plano cartesiano

Vistas ortogonais de figuras espaciais

Unidades de medida para medir distâncias muito
grandes e muito pequenas
27

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e
compasso, como também softwares.
(EF09MA02BA) Analisar em poliedros a posição relativa de duas arestas (paralelas,
perpendiculares, reversas) e de duas faces (paralelas, perpendiculares).27
(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos
quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas,
e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de
figuras planas construídas no plano.
(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar tal conhecimento para
desenhar objetos em perspectiva.
(EF09MA03BA) Representar as diferentes vistas (lateral, frontal e superior) de figuras
tridimensionais e reconhecimento da figura representada 28por diferentes vistas.
(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes
ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou
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Unidades de medida utilizadas na informática

Grandezas
e medidas

Probabilida
de e
estatística

Volume de prismas e cilindros
Análise de probabilidade de eventos aleatórios:
eventos dependentes e independentes
Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos
que podem induzir a erros de leitura ou de
interpretação
Leitura, interpretação e representação de dados de
pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada,
gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de
barras e de setores e gráficos pictóricos.

de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.
(EF09MA04BA) Identificar a relevância das unidades convencionais no processo de
comunicação.
(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de
cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.
(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes
e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.
(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem
induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não
explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas),entre outros.
(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou
sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados,
destacando aspectos como as medidas de tendência central.

1-2-3-4-5-6-7-8

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência
Planejamento e execução de pesquisa amostral e central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas
apresentação de relatório
eletrônicas.
(EF09MA05BA) Aplicar conceitos de álgebra na exploração de pesquisas estatísticas. 29
(EF09MA01JE) Despertar o pertencimento relativo a importância de se ter o controle real dos
seus gastos, a curto, médio e longo prazo.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Pesquisas conceituais como fator introdutório ao conteúdo;
Exposição oral (enfatizando/associando a realidade do aluno);
Atividades escritas/impressas;
Jogos online (quizzes etc)
Dinâmicas em grupo (debates/competições);
Simulados;
Confecção de jogos didáticos pelo próprio aluno;
Trabalho de campo com práticas que associem o conteudo às situações cotidianas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita continuamente levando em conta diversos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. A avaliação ocorrerá em três eixos, o da
produtividade, o conceitual e das atitudes:
1. Produtividade - Lista de exercícios extraclasse; - Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio. - Portfólio: contendo todas as atividades desenvolvidas pelos
alunos, dentro e fora da sala de aula, bem como uma avaliação reflexiva do próprio aluno em cada unidade.
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2. Verificação conceituada - Provas escritas, Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio; atividades relacionadas ao(s) projeto(s) da escola ou da disciplina;
simulados.
3. Participação/Atitudes - Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando desnecessariamente; - Portar todo o material necessário para as aulas de matemática;
- Não constranger os colegas nas discussões; - A capacidade de expressão de suas opiniões, de respeito com as opiniões dos colegas e do professor, de trabalhar em grupo e de
permitir o bom convívio durante a realização das atividades pedagógicas.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I

ESTÁGIO I

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO”- Autoconhecimento: Escolhas Profissionais- Trabalhar com ―projetos de vida‖ dentro da escola é um complemento importante à personalização do ensino. Uma vez
que você já sabe das particularidades dos sujeitos da EJAI, agora é preciso descobrir aonde eles querem chegar, para ajudá-los e orientá-los nesse caminho. Os estudantes têm biografias muito
distintas e, além de todas as informações que eles consomem diariamente, os rumos que suas vidas vão tomar são cada vez mais variados. Para muitas pessoas, pensar no presente/futuro, fazer
planos é algo natural. Organizar-se para sua realização, entretanto, normalmente é um grande desafio. Enquanto, no passado, a escola buscava uniformidade de resultados para gerar operários
capazes de participar da economia industrial, hoje em dia dependemos muito mais da pluralidade para melhorar um novo mercado e a qualidade de vida. No mundo atual, com o amplo crescimento
do conhecimento humano, não é mais possível passar por todos os conteúdos importantes à vida escolar de um estudante, principalmente para os alunos dessa modalidade. O essencial é que ele
aprenda a identificar o que precisa, num determinado momento, e como acessar aquela informação para avançar. Quando personalizamos o ensino, a escola cria uma cultura de dar a oportunidade
para que os estudantes possam se dedicar ao desenvolvimento dos próprios interesses, com o apoio e a orientação do professor, em busca do autoconhecimento e de metas pessoais. Construir
caminhos é construir o aqui e agora, ajudando os jovens, adultos e idosos a entender sua relação com tudo que os cerca, buscando soluções para as questões que os incomodam, neste momento,
e incentivando-os a refletir sobre as consequências de suas opções/ações.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
(EJAI01MA01JE) Identificar características da própria personalidade, reconhecendo seus valores, habilidades
IDENTIDADE
- Quem sou eu?
e limitações.
(EJAI01MA02JE) Identificar as características da própria personalidade, construindo e valorizando
Eu
cidadão; - Que lugares eu ocupo?
positivamente os conceitos acerca de si próprio.
(EJAI01MA03JE) Estabelecer relações de participação no contexto familiar e social.
1,2,3,4,5,6,7,8
(autovalorização:
(EJAI01MA04JE) Descobrir habilidades como forma de identificar as melhores escolhas através da promoção
mobilizando os meus - Espírito empreendedor
de feiras de conhecimento;
recursos, ação! Sou sujeito
(EJAI01MA05JE) Treinar habilidades de comunicação e interação.
da minha própria vida)
(EF01MA01) Utilizar números como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e
 NUMEROS:
reconhecer situações em que os números não indicam contagem, mas sim código de identificação.
- Contagem;
- Os números em minha vida; (EJAI01MA06JE) Observar e explorar as quatro formas de utilização dos números –contagem, medida, ordem
1,2,3,4,5,6,7,8
e códigos em situações cotidianas.
-Documentos importantes: os
(EF01MA05)
números.
Comparar
números
naturais
de
até
duas
ordens
em
situações
cotidianas,
com
e
sem
suporte
da
reta
numérica.
- Reta numérica
- Construção de fatos básicos (EF01MA06)
Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas.
da adição.
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo,
mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos,
entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.
- Medidas de comprimento,
(EJAI01MA07JE)
massa
e
capacidade:
Construir estratégias para medir comprimento, massa, capacidade e tempo, utilizando unidades não
comparações e unidades de
padronizadas e seus registros; compreender o processo de medição, validando e aprimorando suas estratégias.
medida não convencionais.
GRANDEZAS E MEDIDAS
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PROBABILIDADE
ESTATÍSTICA
- Noção de acaso.
- Direitos do trabalhador
- Direitos básicos
consumidor;

E (EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como ―acontecerá com certeza‖, ―talvez aconteça‖ e
―é impossível acontecer‖, em situações do cotidiano.

(EF05MAI05) * Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades,
do compreendendo-o como conquista histórica.
(EJAI01MA08JE) Conhecer os direitos do consumidor, os serviços e produtos ofertados no mercado do
consumo, utilizando-os de forma criteriosa e cuidadosa.
(EJAI01MA09JE) Conhecer a história dos números, identificando a importância dos mesmos no cotidiano e as
 NUMEROS:
- Reconhecimento de números diferentes formas de contagem expressas ao longo do tempo.
no contexto diário: indicação de (EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e
MUNDO DO TRABALHO E quantidades, indicação de outros
agrupamentos.
TECNOLOGIAS
ordem ou indicação de código (EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por
para a organização de estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar ―tem mais‖, ―tem menos‖ ou ―tem a
Direitos do trabalhador e
mesma quantidade‖.
informações.
consumidor;
(EF01MA07)
- Quantificação de elementos de Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material
uma coleção: estimativas, manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o
contagem um a um, pareamento desenvolvimento de estratégias de cálculo.
ou outros agrupamentos e EJAI01MA10JE) Observar e explorar as quatro formas de utilização dos números –contagem, medida, ordem
e códigos em situações cotidianas.
comparação
(EJAI01MA11JE) Reproduzir sequências numéricas em escalas ascendentes e descendentes a partir de
.
qualquer número dado.
- Contagem de rotina.
(EJAI01MA12JE) Explorar e utilizar estratégias próprias de composição e decomposição de números de até
- Contagem ascendente e duas ordens, em situações diversas, com auxílio de material manipulável, contribuindo para a compreensão de
características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.
descendente
ÁLGEBRA
- Padrões figurais e numéricos: (EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos
investigação de regularidades ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.
ou padrões em sequências.
(EJAI01MA13JE) Observar e explorar objetos do cotidiano, identificando atributos (cor, forma e medida)
GEOMETRIA
existentes entre eles, registrando suas estratégias e hipóteses de forma própria ou convencional.
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais
- Localização de objetos e de como cor, forma e medida.
pessoas no espaço, utilizando (EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição,
diversos pontos de referência e utilizando
termos
como
à
direita,
à
esquerda,
em
frente,
atrás.
vocabulário apropriado.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência,
compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em cima,
em baixo, é necessário explicitar-se o referencial.
(EJAI01MA14JE) Construir mapas simbólicos e mentais expressando a localização de pessoas e objetos no
espaço, utilizando termos específicos relativos à descrição de localização.
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GRANDEZAS E MEDIDAS

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para
resolver situações simples do cotidiano do estudante.
- Sistema monetário brasileiro: (EJAI01MA15JE) Explorar e realizar trocas entre as moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro,
reconhecimento de cédulas e analisando as diferentes possibilidades de troca para um mesmo valor em situações cotidianas.
(EJAI01MA16JE) Agir e tomar decisões com responsabilidade quanto ao uso do dinheiro em situações
moedas.
cotidianas.
PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.
- Leitura de tabelas e de
gráficos de colunas simples
(EJAI01MA17JE) Identificar os direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná- O que são direitos sociais?
los à noção de cidadania.
(EJAI01MA18JE) Estabelecer relações entre os problemas existentes na sociedade com a ausência de garantia
- Problemas na sociedade x
dos direitos sociais.
direitos sociais;

SOCIEDADE E CULTURA
Direitos sociais e públicos;

(EJAI01MA19JE) Compreender o valor posicional dos algarismos na composição da escrita numérica,
compondo e decompondo números.
 NUMEROS:
- Leitura, escrita e comparação (EJAI01MA20JE) Apontar relações de semelhança e de ordem utilizando critérios diversificados para classificar,
de números naturais (até 100). seriar, sequenciar e ordenar coleções, associando a denominação do número à sua respectiva representação
simbólica.
- Composição e decomposição (EJAI01MA21JE) Quantificar elementos de uma coleção, utilizando diferentes estratégias.
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por
de números naturais.
registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de
aula, entre outros.
- Problemas envolvendo (EJAI01MA22JE) Compreender que o último número contado corresponde à quantidade total dos objetos e não
diferentes significados da ao nome do algarismo.
adição e da subtração (juntar, (EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois
algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material
acrescentar, separar, retirar)
manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.
(EJAI01MA23JE) Expressar, por meio de estratégias próprias, a resolução de problemas envolvendo adição e
subtração e seus significados.
(EJAI01MA24JE) Calcular adição e subtração com e sem agrupamento e desagrupamento.
ÁLGEBRA
-Sequências
recursivas: (EJAI01MA25JE) Explorar e compreender o significado de sequência recursiva com apoio de material
observação de regras usadas manipulável.
utilizadas em seriações
numéricas (mais 1, mais 2,
menos 1, menos 2, por
exemplo).
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GEOMETRIA
-Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento e relações com
objetos familiares do mundo
físico.
- Figuras geométricas planas:
reconhecimento do formato das
faces de figuras geométricas
espaciais.
GRANDEZAS E MEDIDAS
- Medidas de tempo: unidades
de medida de tempo, suas
relações e o uso do calendário.

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a
objetos familiares do mundo físico.
(EJAI01MA26JE) Classificar e registrar agrupamentos de embalagens e objetos do mundo físico (cotidiano),
conforme suas características geométricas.
(EJAI01MA27JE) Planificar modelos de sólidos geométricos e construir modelos de sólidos a partir de
superfícies planificadas.
(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos
apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.
(EJAI01MA28JE) Observar figuras geométricas espaciais, identificando as figuras planas presentes na
formação de cada uma delas.
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia,
utilizando,
quando
possível,
os
horários
dos
eventos.
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário,
quando
necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de
uma data, consultando calendários.

PROBABILIDADE
E
(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de até
ESTATÍSTICA
30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
- Coleta e organização de
informações
Registros pessoais para
comunicação de informações
coletadas.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

Numa perspectiva de garantir o direito de aprender, propomos uma metodologia de aprendizagem significativa ao aluno, possibilitando que o mesmo construa seus próprios
conhecimentos e que esses ensinamentos possam ter um sentido real a ele, mas também, que tenha sentido e coerência. Sendo que as atividades matemáticas devem transmitir
conhecimentos formativos que desenvolvam competências intelectuais que são essenciais para o pensamento e o raciocínio logico, que fazem parte da teoria, e os conhecimentos
funcionais que norteiam a vida prática e o convívio social.
Abaixo segue a sequencia das atividades a serem desenvolvidas:
- Resolução de problemas com vistas à reflexão do sujeito e não a simples aceitação de algoritmos;
- O uso de jogos e desafios matemáticos, com vistas a promoção do desenvolvimento de raciocínio lógico;
- O uso da sala de aula invertida;
- O uso de tecnologias;
- Utilizar várias estratégias de registros;
- Realizar rodas de conversas a fim de construir conceitos matemáticos.
- Construir e executar projetos interdisciplinares com o propósito de estimular a liderança, o empreendedorismo e o trabalho em equipe.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação da aprendizagem precisa acontecer como um processo contínuo, sistemático e reflexivo, numa perspectiva formativa no sentido de acompanhar e promover estratégias com objetivos
bem definidos, clareza do que se pretende alcançar em relação à aprendizagem significativa dos alunos. É necessário diversificar os instrumentos avaliativos tendo em vista a construção do
conhecimento e não a quantidade de informações acumuladas. Segue algumas sugestões dessa multiplicidade de instrumentos: Observação, autoavaliação, atividade oral e escrita, trabalho em
grupo, portfólio...
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO II
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖- Maturidade e Vida Financeira: Esta proposta visa para atender às especificidades de quem está fora da faixa etária adequada e deseja retomar as atividades escolares,
ao mesmo tempo em que pretende inserir-se no mundo do trabalho, sendo desenvolvida por meio de práticas pedagógicas voltadas as necessidades dos educandos dessa modalidade. A escola
precisa gerar perspectivas de desenvolvimento pessoal aos estudantes, possibilitando-lhes fazer as escolhas que mais se ajustem aos seus projetos de vida. ―Uma das preocupações maiores tanto
dos jovens como dos adultos e idosos que não têm a escolaridade concluída no seu tempo, é adequar-se às demandas do mundo do trabalho. Esse projeto de vida busca contribuir para o
desenvolvimento pessoal dos nossos educandos, no que diz respeito à descoberta da própria identidade, à percepção clara do que se quer, dos próprios sonhos, de uma percepção mais ampliada
do mundo e de suas relações. ―Precisamos ser a escola das escolhas, dando várias opções aos nossos estudantes‖. E a vida Financeira é um tema necessário ao exercício da cidadania e à
economia familiar. Os sujeitos dessa modalidade, em sua maioria, recebem salários baixos, entretanto, muitas famílias comprometem o salário do mês, consumindo mais do que ganham, originando
dificuldades financeiras, pois as dívidas vão se avolumando de forma que a inadimplência cresce sem controle. A facilidade na aquisição de créditos é uma realidade no mundo capitalista e, sem
a consciência do que podem ou devem adquirir para viver bem, as pessoas acabam contraindo dívidas e ocasionando desajustes de diversas ordens. A falta de conhecimento da área financeira,
no dizer de Stahlhöfer, (2013), ―analfabetismo financeiro‖ provoca na sociedade um descontrole tal que Cerbasi (2003) inquire, discutindo a respeito dos resultados que essas atitudes desenfreadas
causam, acarretando alterações nos seus hábitos, no que diz respeito a doenças, desequilíbrios emocionais, levando a desentendimentos entre os membros das famílias. Diante do exposto,
considerando imprescindível para nossos jovens, adultos e idosos o estudo da Educação Financeira nas aulas, sendo fundamental introduzir esta temática nas discussões, e assim, poderão se
utilizar dos conhecimentos adquiridos para tomar decisões eficientes com relação ao uso e controle do dinheiro. O estudo da Educação Financeira pode vir a contribuir com os indivíduos no sentido
de fazer escolhas inteligentes relacionadas ao dinheiro, nas transações financeiras e no consumo consciente, promovendo o bem-estar desses indivíduos que optam por estudar esta temática e
aplicar em suas vidas. É possível entender que a Educação Financeira pode se tornar uma ferramenta capaz de conquistar qualidade de vida.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
NÚMEROS
(EJAI02MA01JE) Identificar os diversos traços da cultura africana e indígena que podem ser encontrados
IDENTIDADE
hoje em vários aspectos da cultura brasileira, tais como a música popular, a religião, a culinária, o folclore
Descriminação de gênero e raça no e as festividades populares.
(EJAI02MA02JE) Compreender as definições de racismo, preconceito e discriminação.
contexto social brasileiro.
(EJAI02MA03JE) Conhecer a respeito do artigo 5º da Constituição Brasileira a fim de compreender sobre
Diversidade (etnia, raça e
1,2,3,4,5,6,7,8
gênero, manifestações Oportunidades e disparidades entre as formas de preconceito e respeito à diversidade, constatando que o racismo é crime sendo esse
os idosos brasileiros
religiosas);
inafiançável e imprescritível.
(EJAI02MA04JE) Constatar que a discriminação de gênero gera consequências na população de idosos.
(EJAI02MA05JE) Aplicar conceitos matemáticos para estabelecer relações entre a realidade, os dados
Equilíbrio financeiro das famílias.
informacionais e as implicações sociais originárias.
Planejamento
financeiro/ a (EJAI02MA06JE) Entender hábitos saudáveis e não saudáveis da vida financeira.
importância do mesmo para a vida (EJAI02MA07JE) Planejar e eleger prioridades para entender os hábitos de consumo.
(EJAI02MA08JE) Identificar e praticar os requisitos necessários para que haja um planejamento financeiro
cotidiana.
a curto, médio e longo prazo.
Os benefícios oriundos da (EJAI02MA09JE) Realizar operações matemáticas usando dados das festas populares da região.
maturidade e equilíbrio financeiro. (EJAI02MA10JE) Identificar as relações entre despesas domésticas e de lazer.
(EJAI02MA11JE) Realizar cálculos matemáticos envolvendo adições, subtrações, divisões e média
Festas populares e trabalho
aritmética.
(EJAI02MA12JE) Compreender a proporção do desperdício de alimentos no Brasil.
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MUNDO DO TRABALHO Prazer no trabalho: direito natural (EJAI02MA13JE) Realizar estimativas adequadas para quantidade de alimento ingerido e desperdiçado
E TECNOLOGIAS
de todo trabalhador
por dia.
(EJAI02MA14JE) Utilizar operações matemáticas relacionadas com trabalho pago por meio de salários.
(EJAI02MA15JE) Refletir e discutir sobre a evolução do trabalho e de salários;
Renda e consumo;
O desperdício de alimentos no
(EJAI02MA16JE) Reconhecer o ábaco e outros instrumentos como produtos da tecnologia.
Brasil
(EJAI02MA17JE) Compreender como funciona o sistema decimal de numeração para representar os
Trabalho, capital e salário.
números.
(EJAI02MA18JE) Perceber que a tecnologia é mais do que computadores e permeia o cotidiano da
Construindo tecnologia
sociedade.
(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de
Apropriação do número (com características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).
ênfase nas centenas): leitura, (EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de
escrita, interpretação, ordenação, coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
comparação, análise de valor (EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por
posicional e papel do zero.
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar ―tem mais‖, ―tem menos‖ ou ―tem a
mesma quantidade‖, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.
SOCIEDADE
E
Funções do número: codificar, (EJAI02MA19JE) Utilizar o número na sua função de quantificar, ordenar, medir e codificar.
CULTURA
(EJAI02MA20JE) Perceber que a contagem verbal segue critérios diferentes: do zero até o nove, cada
medir, quantificador, ordenador.
algarismo se refere a uma palavra; a partir do dez, há novos nomes para uma combinação em que se
estimativas, utilizam os mesmos algarismos.
Meio ambiente, saúde e Arredondamento,
composição e decomposição de (EJAI02MA21JE) Explorar e compreender que o sistema de numeração decimal está organizado em base
qualidade de vida;
números naturais (até 1000).
10, realizando trocas de uma ordem para outra com apoio de materiais estruturados, entre eles, o material
dourado.
(EJAI02MA22JE) Ler, escrever e interpretar números, considerando o valor das ordens e classes até a
Construção de fatos fundamentais ordem da unidade de milhar.
(EJAI02MA23JE) Explorar, discutir e compreender fatos básicos da adição e subtração em diferentes
da adição e da subtração.
situações cotidianas, explorando as relações entre eles e utilizando o cálculo mental e escrito.
Problemas envolvendo diferentes (EJAI02MA24JE) Resolver operações de adição com apoio de recursos manipuláveis e/ou digitais,
significados da adição e da registros pictóricos e algorítmicos (com e sem agrupamento na dezena).
subtração (juntar, acrescentar, (EJAI02MA25JE) Resolver operações de subtração com apoio de recursos manipuláveis e/ou digitais,
separar, retirar, comparar e registros pictóricos e algorítmicos (com e sem desagrupamento na dezena).
(EJAI02MA26JE) Explorar formas pessoais de cálculos e registros da resolução de problemas, incluindo
completar quantidades)
a notação formal, envolvendo adição e subtração com os significados de: juntar, acrescentar, separar,
Problemas envolvendo adição de retirar, ganhar, perder, comparar e completar quantidades.
parcelas iguais (multiplicação).
(EJAI02MA27JE) Observar, conhecer e explorar a disposição retangular como representação da
multiplicação em diferentes situações.
Relações numéricas envolvendo o (EJAI02MA28JE) Empregar em diversas situações a adição de parcelas iguais como um dos significados
Campo Multiplicativo: dobros, da multiplicação.
triplos, quádruplos, metade.
(EJAI02MA29JE) Expressar formas pessoais de cálculos e registro da resolução de problemas, incluindo
a notação formal.
Redondos nas ordens do milhar
(EJAI02MA30JE) Resolver e elaborar situações- problema envolvendo o conceito do campo multiplicativo
(crescente e decrescente).
com diferentes procedimentos de resolução.
(EJAI02MA31JE) Produzir e interpretar escritas numéricas nas diferentes ordens da classe do milhar.
Frações unitárias (um terço, um
(EJAI02MA32JE) Organizar números redondos na ordem crescente e decrescente.
meio e um quarto).
(EJAI02MA33JE) Reconhecer frações unitárias ½, 1/3 e ¼.
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(EJAI02MA34JE) Conhecer, compreender e ordenar sequência numérica de rotina, utilizando diferentes
procedimentos de contagem ascendente e descendente (2 em 2, 5 em 5...), em situações cotidianas.
(EJAI02MA35JE) Explorar, Interpretar e avaliar sequências ordenadas de números naturais, percebendo
regras de formação, identificando elementos faltantes ou seguintes em situações diversas.
ÁLGEBRA
(EJAI02MA36JE) Observar, explorar e compreender as ideias de equivalências em adições e subtrações,
utilizando ou não a propriedade comutativa, aplicando-as em situações diversas com ou sem apoio de
Sequências numéricas
material manipulável.
(EJAI02MA37JE) Utilizar a álgebra na interpretação e solução de problemas cotidianos.
Identificação e descrição de (EJAI02MA38JE) Calcular e conferir seus direitos trabalhistas.
regularidades em sequências (EJAI02MA39JE) Aplicar conhecimentos de álgebra ao substituir valores numéricos em uma fórmula
numéricas recursivas
dada.
Relação de igualdade
Direitos e deveres do trabalhador
(EJAI02MA40JE) Utilizar as formas geométricas das figuras e calcular áreas.
doméstico
(EJAI02MA41JE) Identificar nas figuras que registram rituais religiosos de origem africana as diferentes
culturas que compõem o nosso país.
GEOMETRIA
(EJAI02MA42JE) Compreender o sentido e o significado do conceito de cultura.
A influência africana na cultura (EJAI02MA43JE) Desenvolver conceitos geométricos e associá-los à cultura.
brasileira.
(EJAI02MA44JE) Perceber que a cultura popular dá identidade a um país e possibilita emprego e trabalho
Cultura e formas geométrica
às pessoas.
Localização e movimentação de (EJAI02MA45JE) Reconhecer que estão realizando, de certa forma, cultura (embora induzida), ou seja,
pessoas e objetos no espaço, seus desenhos são criações realizadas por eles.
segundo pontos de referência e
indicação de mudanças de direção
(EJAI02MA46JE) Explorar e ampliar a linguagem de termos e ícones que indiquem localização segundo
e sentido
um referencial, representando localização, deslocamentos e mudança de direção de pessoas e objetos,
Figuras geométricas planas utilizando linguagem verbal e não verbal.
(círculo, quadrado, retângulo e
triângulo): reconhecimento e (EJAI02MA47JE) Compreender, utilizar e expressar pontos de referência em situações cotidianas.
características.
(EJAI02MA48JE) Reconhecer a nomenclatura das figuras planas ―círculo, quadrado, retângulo e
Figuras geométricas espaciais triângulo‖, apontando algumas de suas propriedades, bem como as identificando em sólidos ou desenhos
(cubo, paralelepípedo, pirâmide, nos diferentes ambientes e espaços percorridos cotidianamente.
cone, cilindro e esfera):
(EJAI02MA49JE) Conhecer e identificar características de figuras geométricas espaciais, como ―cubo,
reconhecimento e características
paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera‖ relacionadas a objetos do mundo físico, utilizando
Figuras geométricas espaciais materiais diversos.
(cubo, paralelepípedo, pirâmide,
prismas retos, cone, cilindro e
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esfera): reconhecimento, análise de (EJAI02MA50JE) Explorar os significados de planificação de uma figura espacial, construindo moldes e
características e planificações.
representações, percebendo as representações planificadas das figuras espaciais (prismas retos,
pirâmides, cilindros e cones).

GRANDEZAS E MEDIDAS

(EJAI02MA51JE) Relacionar a luta dos operários de outras épocas e as suas conquistas atualmente
através de uma linha de tempo.

Lutas e conquistas dos operários.
(EJAI02MA52JE) Conceituar dinheiro a fim de praticar a gestão das finanças pessoais.
Conceito de Orçamento / Equilíbrio (EJAI02MA53JE) Construir roteiro de uma viagem com a distância total percorrida em quilômetros,
identificando as festas populares em algumas cidades.
financeiro.
Festas populares na Bahia e (EJAI02MA54JE) Identificar aspectos culturais relacionados à alimentação humana.
demais estados da Região (EJAI02MA55JE) Efetuar operações matemáticas que envolvam: dúzia, meia dúzia, quilograma, litro.
Nordeste
(EJAI02MA56JE) Converter dólar para real.
A alimentação como uma variedade
(EJAI02MA57JE) Estimar custo mensal básico de uma família de 4 pessoas.
cultural dos povos
Dólar – moeda americana

(EJAI02MA58JE) Fazer estimativas de custos de uma família em um mês, e perceber a contradição entre
o crescimento da riqueza e o aumento do número de pobres ocasionado pela concentração de renda.

Renda e consumo

(EJAI02MA59JE) Explorar e conhecer o significado de medir (comprimento, tempo e capacidade),
utilizando diferentes instrumentos para essa atividade em situações cotidianas.
(EJAI02MA60JE) Identificar e listar instrumentos de medida (comprimento, tempo e capacidade) usados
na comunidade em que vive.

Significado de medida e de unidade
de
medida
(EJAI02MA61JE) Comparar e registrar medidas de comprimento em metro com medidas de comprimento
não padronizadas (palmo, pés e passos).

(EJAI02MA62JE) Explorar e entender o sentido de medir, identificando o comprimento como grandeza:
―metro, centímetros e milímetro‖, o qual pode ser medida com unidades não padronizadas e padronizadas,
utilizando instrumentos de medida adequados.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1,2,3,4,5,6,7,8

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
566 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

(EJAI02MA63JE) Explorar e entender as grandezas de massa e capacidade, compreendendo o sentido
de medi-las em situações cotidianas, utilizando estratégias pessoais.
Medida de comprimento: unidades (EJAI02MA64JE) Explorar as relações entre as unidades de medida de massa e capacidade, percebendo
não padronizadas e padronizadas que uma mesma medição pode ser expressa por números diferentes, dependendo da unidade de medida
(metro, centímetro e milímetro).
utilizada.
Medida de capacidade e de massa: (EJAI02MA65JE)Compreender, ler e utilizar as diferentes notações para registro de horas, indicando a
unidades de medida não duração de um acontecimento e identificando horas e minutos.
convencionais e convencionais
(litro, mililitro, cm3, grama e
(EJAI02MA66JE) Observar e manusear relógios diversos, realizando as trocas entre as diferentes
quilograma).
representações das horas, representando acontecimentos seu cotidiano.
Medidas de tempo: leitura de horas
em relógios digitais e analógicos,
duração
de
eventos
e (EJAI02MA67JE) Analisar e discutir as trocas entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro,
reconhecimento de relações entre explorando quantas de menor valor são necessárias para trocar por outra de maior valor.
unidades de medida de tempo
Sistema monetário brasileiro: (EJAI02MA68JE) Utilizar as trocas na resolução de situações cotidianas, envolvendo compra, venda e
reconhecimento de cédulas e troco
moedas e equivalência de valores.
Sistema monetário brasileiro: (EJAI02MA69JE) Discutir e reconhecer o valor do dinheiro, ressignificando hábitos, atitudes, valores e
estabelecimento de equivalências traçando prioridades, planejamento e orçamento em situações do cotidiano do estudante.
de um mesmo valor na utilização de
diferentes cédulas e moedas
(EJAI02MA70JE) Construir planejamento financeiro.
PROBABILIDADE
ESTATÍSTICA

E (EJAI02MA71JE) Conhecer e desenvolver a atitude empreendedora.
(EJAI02MA72JE) Utilizar gráficos de setores para mostrar valores numéricos, quantidades e percentuais.

A Importância do planejamento (EJAI02MA73JE) Calcular o valor do salário descrito pela Constituição Federal usando as operações
referente a renda e consumo básicas da matemática, refletindo sobre ações que visem o cumprimento da lei.
(EJAI02MA74JE) Estimar um salário mínimo que dê conta da descrição do artigo 7º- da Constituição
familiar.
Federal.
Iniciativas empreendedoras
(EJAI02MA75JE) Construir e ler gráfico de setores e gráfico de linhas sobre informalidade do trabalho,
buscando uma ressignificação para os alunos que nela vivem.
Salário legal
(EJAI02MA76JE) Explorar acontecimentos cotidianos em que não podemos prever resultado,
Construindo
gráficos
da classificando-os como possíveis ou impossíveis.
informalidade
(EJAI02MA77JE) Utilizar, em situações cotidianas, termos relacionados à probabilidade - pouco
Análise da ideia de aleatório em
prováveis, muito prováveis, improváveis, impossíveis.
situações do cotidiano.
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(EJAI02MA78JE) Explorar gráficos de colunas simples, de barras e tabelas de dupla entrada em diferentes
situações, interpretando os dados apresentados sobre problemas da realidade próxima.
(EJAI02MA79JE) Observar e compreender tabelas de dupla entrada, identificando que relacionam duas
variáveis de uma mesma população ou uma variável em duas populações
(EJAI02MA80JE) Representar informações em gráficos de barras, fazendo a analogia das legendas com
suas frequências.
(EJAI02MA81JE) Identificar variáveis categóricas em estudos estatísticos diversos em um universo de até
50 elementos.
Coleta,
classificação
e (EJAI02MA82JE) Explorar, tabular dados e construir gráficos, utilizando planilhas eletrônicas.
representação de dados referentes (EJAI02MA83JE) Resolver problemas utilizando dados expressos em gráficos de barras ou colunas e
a variáveis categóricas, por meio de tabelas de dupla entrada, identificando as relações existentes entre os valores, comunicando-as de forma
tabelas e gráfico.
oral e escrita.
(EJAI02MA84JE) Ler, interpretar e comparar dados expressos em tabelas e gráficos, identificando e
compreendendo o significado de maior ou menor frequência dos eventos.
Leitura,
interpretação
e
representação de dados em tabelas
de dupla entrada e gráficos de
barras.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Coleta,
classificação
e
representação de dados em tabelas
simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas.

1,2,3,4,5,6,7,8

Numa perspectiva de garantir o direito de aprender, propomos uma metodologia de aprendizagem significativa ao aluno, possibilitando que o mesmo construa seus próprios
conhecimentos e que esses ensinamentos possam ter um sentido real a ele, mas também, que tenha sentido e coerência. Sendo que as atividades matemáticas devem transmitir
conhecimentos formativos que desenvolvam competências intelectuais que são essenciais para o pensamento e o raciocínio logico, que fazem parte da teoria, e os
conhecimentos funcionais que norteiam a vida prática e o convívio social.
Abaixo segue a sequencia das atividades a serem desenvolvidas:
- Resolução de problemas com vistas à reflexão do sujeito e não a simples aceitação de algoritmos;
- O uso de jogos e desafios matemáticos, com vistas a promoção do desenvolvimento de raciocínio lógico;
- O uso da sala de aula invertida;
- O uso de tecnologias;
- Utilizar várias estratégias de registros;
- Realizar rodas de conversas a fim de construir conceitos matemáticos.
- Construir e executar projetos interdisciplinares com o propósito de estimular a liderança, o empreendedorismo e o trabalho em equipe.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na
construção do conhecimento através das atividades propostas.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖, através
de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que estimulem a criatividade – o
exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser e estar no mundo. Aprender
pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro dimensões da aprendizagem que podem
ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes constituem elementos como a descoberta, a
compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um pensamento produtivo perfazendo a dimensão do
aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do aprender a conviver se fundamenta pela convivência,
sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o
empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto.
A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de
construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente
determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e
protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade, mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e
passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos, ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a
escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem
uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
- O que são direitos humanos e civis?
- A busca por direitos pelo cidadão
- Conceitos gerais sobre segurança do trabalho
IDENTIDADE
- Equipamentos de proteção Individual
Direitos humanos e civis
- Jornada de trabalho
- Cultura popular e de massas
IDENTIDADE:
Direitos humanos e civis

- Festas populares e geração de empregos

(EJAI03MA01JE) Reconhecer os direitos humanos e civis fundamentais, suas garantias
constitucionais e aplicabilidade.
(EJAI03MA02JE) Compreender a igualdade dos direitos dos cidadãos perante a lei como
uma conquista histórica, refletindo sobre a importância de sua participação como cidadão na
vida em sociedade.
(EJAI03MA03JE) Reconhecer a importância da Segurança do Trabalho como parte da
dimensão dos Direitos Humanos Fundamentais.
(EJAI03MA04JE) Identificar os equipamentos de proteção individual (EPI) reconhecendo sua
necessidade e importância para a saúde do trabalhador.
(EJAI03MA05JE) Identificar o tempo de trabalho, horas de descanso e repouso, e o convívio
com a família.
(EJAI03MA06JE) Conceituar cultura, cultura popular e de massas.
(EJAI03MA07JE) Identificar a possibilidade de empregos temporários em festas populares.

1,2,3,4,5,6,7,8
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(EJAI03MA08JE)* Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais até a ordem de
 NÚMEROS
- Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, dezenas de milhar.30
comparação e ordenação de números naturais de
MUNDO DO TRABALHO E até cinco ordens.
(EJAI03MA09JE) Identificar os fatores que favoreceram o crescimento do ecossistema
TECNOLOGIAS
empreendedor.
- Números mostram crescimento do
(EJAI03MA10JE)* Compor e decompor quantidades em dezenas de milhar, unidade de
empreendedorismo
A vida é um projeto,
milhar, centenas, dezenas e unidades, por meio de adições e multiplicações por potências de
autovalorização;
- Composição e decomposição de um número dez.
natural de até cinco ordens, por meio de adições
(EJAI03MA11JE) Ler e representar frações usuais, identificando-as como parte de um todo,
e multiplicações por potências de 10.
utilizando variados recursos e diferentes situações do cotidiano.
- Números racionais
(EJAI03MA12JE) Ler, escrever e comparar números decimais que expressam valor
- Números racionais: representação decimal para monetário.
escrever valores do sistema monetário brasileiro
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
- Problemas: adição e subtração de números com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas,
naturais e números racionais cuja representação como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
decimal é finita.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais
SOCIEDADE E CULTURA
- Problemas: multiplicação e divisão de números e
naturais e números racionais cuja representação com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa,
decimal é finita.
Ciências
e
artes
cálculo mental e algoritmos.
(sensibilidade, percepção e
- Cálculo de porcentagens e representação
manifestações artísticas)
(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à
fracionária.
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.
 ÁLGEBRA
- Sequência numérica recursiva formada por
múltiplos de um número natural.
- Relações entre adição e subtração e entre
multiplicação e divisão.
- Propriedades da igualdade
- Propriedades da igualdade e noção de
equivalência.

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de
um número natural.
(EJAI03MA13JE)* Reconhecer, por meio de situações concretas, utilizando a calculadora
quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de
multiplicação e de divisão.
(EJAI03MA14JE)* Determinar o número desconhecido, associando as operações
fundamentais com números naturais, bem como, suas operações inversas.

- Grandezas diretamente proporcionais Problemas
envolvendo a partição de um todo em duas partes
proporcionais.
30

As habilidades destacadas foram adaptadas da BNCC
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.

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre
dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses
membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência.
(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre
duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as
quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.
 GEOMETRIA
(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes
- Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro
quadrante) e representação de deslocamentos no da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo.
plano cartesiano.
- Figuras geométricas espaciais: reconhecimento,
planificações
e
características
- Figuras geométricas planas: características, (EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos
no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
representações e ângulos.
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
Ampliação e redução de figuras poligonais em
malhas quadriculadas: reconhecimento da (EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
congruência dos ângulos e da proporcionalidade cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
dos lados correspondentes.
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
- Simetria
(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
 GRANDEZA E MEDIDAS
- Medidas de comprimento, área, massa, tempo, quadriculadas e usando tecnologias digitais.
temperatura e capacidade.
(EJAI03MA15JE) Reconhecer e construir eixos de simetria em figuras planas do cotidiano.
- Área e perímetros de figuras poligonais
- Noção de volume
- Proatividade: construção de rotinas diárias,
cronograma semanal, planejamento pessoal (EJAI03MA16JE)* Resolver e elaborar situações-problema utilizando-se das medidas das
(medidas de tempo, gráficos e tabelas de grandezas comprimento,área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades e as relações entre diferentes unidades e instrumentos de
rendimentos)
medida.
- Problemas utilizando o sistema monetário (EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter
áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros
brasileiro.
diferentes.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos
concretos.
(EJAI03MA17JE)
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
- Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas
simples e agrupadas, gráficos de barras e
colunas
e
gráficos pictórico.

Identificar e analisar comportamento proativo, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida
pessoal.
(EJAI03MA18JE)* Resolver e elaborar problemas que envolvam valores monetários do
sistema brasileiro, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético,
consciente
e
responsável.

- Diferenciação entre variáveis categóricas e
variáveis numéricas Coleta, classificação e
(EJAI03MA19JE)* Ler dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas
representação de dados
simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos pictórico, envolvendo resultados
- Cálculo de probabilidade de eventos de pesquisas significativas, com e sem o uso de recursos tecnológicos digitais.
equiprováveis.
(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar
- Mundo das parcerias realização de pesquisa e dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem
entrevista com empreendedores locais; uso de tecnologias digitais.
sistematização dos dados obtidos em entrevista
por meio de tabelas e gráficos,
(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos
aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).

1,2,3,4,5,6,7,8

(EJAI03MA20JE) Compreender a importância de firmar parceiras para a realização de
projetos que priorizem a comunidade escolar e/ou seu entorno.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Visando garantir o direito de aprender utilizaremos diversas metodologias participativas e de construção coletiva:
- Uso da sala de aula invertida;
- Uso de tecnologia;
- Estudo de casos e resolução de problemas;
- Utilização de jogos, promoção de gincanas e problematização em grupo;
- Estímulo à liderança, empreendedorismo e trabalho em equipe por meio de projetos interdisciplinares.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação deve acontecer de forma diagnóstica, processual e contínua, e deve assumir caráter dinâmico e cooperativo, que requer a participação de todos os envolvidos na
construção do conhecimento através das atividades propostas.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que
estimulem a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser
e estar no mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro
dimensões da aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes
constituem elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um
pensamento produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do
aprender a conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem
ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que
na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar
um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A
proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de
jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade,
mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos,
ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e
motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula,
podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
(EJAI04MA01JE) Entender as interações da Matemática formal e as relações humanas com o cotidiano.
- Eu e a matemática.
- Saber conviver entre as novas (EJAI04MA02JE)
gerações.
Aprender a conviver com pessoas de pensamentos diferenciados, entendendo a importância do diálogo.
(EJAI04MA07JE) Compreender a importância dos números nas suas vidas, entendendo a necessidade do
NÚMEROS
seu surgimento e a praticidade do seu emprego nas atividades cotidianas.
IDENTIDADE
(EJAI04MA08JE) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais, pelo uso de regras e símbolos que
caracterizam o sistema de numeração decimal, incluindo a sua representação na reta numerada.
Responsabilidade Social Sistema de numeração indo- (EJAI04MA09JE) Entender o sistema de numeração decimal como uma construção histórica, que
arábico: características desse permaneceu no mundo ocidental, observando e comparando semelhanças e diferenças com outros
sistema.
sistemas, de modo a sistematizar suas características (base, valor posicional e função do zero).
(EJAI04MA10JE) Explorar as formas de expressar, registrar e comunicar quantidades utilizadas pelo homem
ao longo da história, valorizando a contribuição dos povos primitivos nessa construção.
(EJAI04MA11JE) *Reconhecer as operações com números naturais e compreender as diferentes técnicas
Os números naturais: funções e operatórias, no exercício da estimativa e do cálculo mental ou escrito exatos ou aproximados, valendo-se de
suas operações: Adição, problemas que exploram temáticas do contexto local e regional.
subtração, multiplicação e
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e (EJAI04MA12JE) *Explorar, compreender e explicar o significado de adição e subtração, multiplicação e
divisão, potenciação e radiciação como operações inversas para desenvolver a reversibilidade do
pensamento.
(EJAI04MA13JE)* Analisar, interpretar e expressar de forma coletiva a solução de problemas, envolvendo
números naturais, compreendendo os diferentes significados das operações e validar a adequação dos
resultados por meio de estimativas ou tecnologias digitais.
(EJAI04MA14JE) Entender a importância da resolução de problemas através do seu contato com os
números durante as operações matemáticas.
ÁLGEBRA
(EJAI04MA23JE) Entender as igualdades entre os termos algébricos.
(EJAI04MA24JE) Interpretar e resolver o valor desconhecido numa igualdade, envolvendo adição,
Propriedades de igualdade.
subtração, multiplicação ou divisão de números naturais e racionais, aplicando o conceito de operações
inversas e equivalências entre os termos da igualdade.
divisão,
potenciação
radiciação.

1,2,3,4,5,6,7,8

- GRANDEZAS E MEDIDAS
Medidas de comprimento e
superfície.

(EJAI04MA32JE) Construir noções de medida pelo estudo de diferentes grandezas, a partir de sua utilização
no contexto social, analisando problemas históricos que motivaram a construção dessas noções.
(EJAI04MA33JE) Resolver problemas que envolvam essas diversas grandezas.

-Medidas
de
volume,
capacidade e massa.
MUNDO
TRABALHO
TECNOLOGIAS

DO - Um pé no futuro, outro na
E tecnologia.
- O mercado de trabalho.

Competências para o
século XXI;

(EJAI04MA03JE) Reconhecer as perspectivas positivas em relação ao futuro profissional-tecnológico.
(EJAI04MA04JE) Compreender a necessidade de se especializar, para maior possibilidade de um bom
trabalho.

1,2,3,4,5,6,7,8

NÚMEROS
(EJAI04MA15JE) Reconhecer a diferença entre múltiplos de divisores, entendendo determinados critérios.
Múltiplos e divisores.
Frações:
Significados,
características, transformações
e
operações:
Adição,
subtração, multiplicação e
divisão.

(EJAI04MA16JE) Associar os números fracionários com a ideia de partes de um todo que ao juntar-se forma
o inteiro, determinando assim as operações com esses números.
(EJAI04MA17JE) *Reconhecer os significados dos números racionais (parte-todo, quociente, razão e
operador) e utilizá-los para resolução de problemas, sejam eles no contexto matemático ou de outras áreas
do conhecimento, locais e regionais, com uso de quantidades contínuas e discretas.

ÁLGEBRA
Linguagem algébrica: variáveis (EJAI04MA25JE) Identificar as representações algébricas, entendendo que incógnitas são termos
desconhecidos.
e incógnita.

SOCIEDADE
CULTURA

- O que sou! Como posso
evoluir!

(EJAI04MA05JE) Entender a importância do saber matemático diante das manifestações culturais e
manifestações de um povo.

- A diversidade de culturas.

(EJAI04MA06JE) Reconhecer as diferenças culturais.

E
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Manifestações culturais:
identidade de um povo

NÚMEROS

(EJAI04MA18JE) Reconhecer os números racionais escritos na forma decimal.
(EJAI04MA19JE) Efetuar cálculo de porcentagem, inclusive com uso de calculadora, associando-o a
problemas do cotidiano.
- Números decimais.
- Porcentagem.
(EJAI04MA20JE) Identificar a representação de números inteiros em situações cotidianas e sua
- Números inteiros: história, representação na reta numérica.
ordenação na reta numérica e (EJAI04MA21JE) Compreender um extrato bancário, diferenciando créditos de débitos.
(EJAI04MA22JE) Compreender o uso dos números negativos nas operações e resoluções de problemas
operações.
GEOMETRIA
(EJAI04MA26JE) Estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas.
(EJAI04MA27JE) Resolver situações-problema que envolvam figuras planas.
Figuras geométricas.
(EJAI04MA28JE) Entender o ângulo nas demonstrações do dia a dia.
Ângulos e conceitos primitivos. (EJAI04MA29JE) Diferenciar os diversos tipos de polígonos quanto ao número de lados e número de
ângulos.
(EJAI04MA30JE) Nomear e comparar polígonos, considerando o número de lados, vértices e ângulos,
Polígonos
observando o paralelismo e perpendicularidade dos lados.
(EJAI04MA31JE) Analisar, interpretar, formular e resolver problemas, envolvendo os diferentes elementos
da geometria plana e espacial, com apoio ou não de calculadoras.
PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA
(EJAI04MA34JE) Coletar dados de pesquisa de acordo com determinados contextos sociais.
Coleta de dados, organização e
registro.
(EJAI04MA35JE) Entender como se dar a construção de diversos tipos de gráficos e tabelas.
Construção de diferentes tipos
de gráficos e tabelas.
(EJAI04MA36JE) Interpretar gráficos e tabelas levando em consideração suas representações.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

A aprendizagem será construída seguindo os processos básicos de movimentos individual, grupal e orientado, tais como:
-Aplicação de aulas expositivas para aplicação dos conceitos matemáticos em situações cotidianas; Atividades para resolução de problemas; Estratégias de desenvolvimento
para verificação da racionalidade dos resultados, entendendo a boa habilidade de cálculo mental e estimativa que os alunos já trazem; Demonstração de equipamentos e
objetos aos quais a Matemática está interligada para serem manuseados para despertar a curiosidade dos alunos;
-Troca de experiências entre educador e educandos nos conteúdos que estão próximo a sua vivência procurando atender as necessidades por perfil dos alunos ensinando a
ampliação da visão de mundo; -Atividades que permitam acesso a cultura e como ser cidadão; Pesquisa valorizando o conhecimento adquirido do aluno, respeitando o seu
dia-a-dia.
- Uso das tecnologias nas apresentações de vídeos, músicas...
- Jogos diversos e desafios para ativar a memória.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Propomos uma avaliação que seja processo e não fim, articulada com as habilidades e objetos do conhecimento propostos e definidos a partir das concepções e
encaminhamentos metodológicos destas Diretrizes, sem a finalidade de mensurar, mas sim de acompanhar o ensino aprendizagem, de modo que as adequações necessárias
sejam pensadas e permitidas ao longo do caminho; que não resida apenas no conhecimento sistêmico, mas também no conhecimento de mundo que o estudante traz consigo
e de como esse saber, associado aos novos, contribui para a transformação de atitudes desses estudantes.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR:MATEMÁTICA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que
estimulem a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser
e estar no mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro
dimensões da aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes
constituem elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um
pensamento produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do
aprender a conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser
exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na
visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um
empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A
proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de
jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade,
mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos,
ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motiválos . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem
promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
(EJAI05MA01JE) Identificar e respeitar a diversidade de relações que mantém com os outros
- Eu e o outro- Uma construção de novas ideias na ampliação de novos conhecimentos.
matemáticas.
(EJAI05MA02JE) Entender como funciona a globalização.
(EJAI05MA03JE) Compreender uma nova era tecnológica como integrantes de uma
- Um mundo globalizado.
sociedade que progride rumo ao desenvolvimento.
(EJAI05MA06JE)* Resolver, elaborar
e
socializar
problemas, envolvendo
o cálculo de porcentagens, a partir de temas de diferentes contextos presentes
NÚMEROS
IDENTIDADE
em anúncios de jornais e propagandas de lojas, incluindo o uso
de tecnologias digitais.
Porcentagens
Globalização
1,2,3,4,5,6,7,8
(EJAI05MA07JE)* Discutir, construir
e
socializar
planejamento
financeiro
individual, familiar, ou de grupos distintos, utilizando planilhas eletrônicas.
Dízimas periódicas: fração geratriz.
(EJAI05MA08JE)* Reconhecer que em certas divisões não exatas o quociente é um número
com uma infinidade de casas decimais, das quais se repete periodicamente.
(EJAI05MA09JE) * Identificar e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz
para uma dízima periódica, enfocando também O processo inverso.
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ÁLGEBRA
Valor
numérico
algébricas/Sequências
recursivas.

de
expressões
recursivas e não (EJAI05MA17JE) *Compreender e aplicar a ideia de fatoração, soma e subtração de radicais
e cálculo de raízes exatas por fatoração ou mental.

Valor numérico de expressões algébricas.

(EJAI05MA18JE)* Discutir, demonstrar e resolver as formas de adição, subtração,
multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice.
Variação de grandezas diretamente
proporcionais, inversamente proporcionais ou
não proporcionais.
GRANDEZAS E MEDIDAS
(EJAI05MA39JE). Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e
Área de figuras planas.
compasso, como também softwares.
Área do círculo e comprimento de sua
(EJAI05MA40JE) Compreender e utilizar a relação entre o comprimento da circunferência e
circunferência.
número pi (ℼ) na resolução de problemas.
(EJAI05MA41JE) Reconhecer e empregar unidades que expressem medidas muito grandes
Unidades de medida para medir distâncias muito ou muito pequenas, fazendo uso da notação científica.
grandes e muito pequenas.
- Conhecimento, capacidade e qualidade de
(EJAI05MA04JE) Entender o conhecimento de valores, símbolos, tradições, ideias e práticas
novos comportamentos.
- Vivendo uma nova era.
que tornam características de um grupo, vendo assim a funcionabilidade matemática.
MUNDO
TRABALHO
TECNOLOGIAS

NÚMEROS
DO
E Notação científica

A vida é um projeto,
autovalorização;

(EJAI05MA10JE) * Representar grandes e pequenos números em notação científica através
do uso de potências.
(EJAI05MA11JE) *Reconhecer, calcular e compreender a importância das potências nos
Potenciação e radiciação/O princípio cálculos matemáticos modernos, facilitando e contribuindo na resolução de problemas
multiplicativo da contagem
cotidianos.
(EJAI05MA12JE)* Entender a radiciação e suas propriedades a partir da multiplicação de
fatores iguais e representar raízes como potências de expoente fracionário.
(EJAI05MA13JE) *Reconhecer e utilizar as propriedades de potenciação e radiciação no
cálculo de expressões numéricas.
(EJAI05MA19JE)* Ler, modelar e expressar situações na forma de expressão algébrica,
ÁLGEBRA
levantando e testando hipóteses a partir das propriedades das operações e validar a solução
Expressões algébricas: fatoração e produtos
no contexto proposto.
notáveis.
(EJAI05MA20JE)* Construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os
Resolução de equações polinomiais do 2º grau números ou as figuras subsequentes de uma sequência.
por meio de fatoração.
(EJAI05MA28JE)* Identificar, interpretar e fatorar expressões algébricas valendo-se dos
diferentes casos dos produtos notáveis.
Funções: representações numérica, algébrica e (EJAI05MA29JE)* Resolver equações de 2° grau utilizando-se de diferentes estratégias
gráfica.
inclusive o uso da fórmula resolutiva.
(EJAI05MA42JE) Explorar e calcular problemas que envolvam probabilidade de eventos, a
construção de espaços amostrais, utilizando o princípio multiplicativo, e expressá-la por meio
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
de representações fracionárias, decimais e porcentagens.

Princípio multiplicativo da contagem.
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Gráficos de barras, colunas, linhas ou
setores e seus elementos constitutivos.

- Sociedade como produtora do conhecimento.

(EJAI05MA43JE) Representar experimentos aleatórios registrando todos os eventos
possíveis do espaço amostral e demonstrar que a soma das probabilidades é igual a 1 ou
100%.
(EJAI05MA44JE). Compreender e utilizar termos como frequência, frequência relativa e
amostra de uma população para interpretar o conjunto de dados ou informações de uma
pesquisa representadas em diferentes tipos de gráficos.
(EJAI05MA05JE) Produzir esquemas matemáticos baseados nos ciclos de políticas públicas.

- Qualidade de vida, como assegurar!
NÚMEROS
Necessidade dos números reais para medir
qualquer segmento de reta.

(EJAI05MA14JE)* Reconhecer e identificar que além dos números inteiros e racionais, temos
necessidade de outros números, o conjunto dos irracionais.
(EJAI05MA15JE)* Resolver, elaborar e socializar problemas envolvendo temáticas de
diferentes contextos, como culturais e regionais, utilizando estratégias de resolução a partir de
SOCIEDADE
E
Números irracionais: reconhecimento e demonstrações geométricas e seus elementos, entre eles diagonais de quadriláteros, diâmetro
CULTURA
localização de alguns na reta numérica
de circunferência, alturas de triângulo cujas medidas são expressas por números irracionais.
(EJAI05MA16JE) *Reconhecer potência com expoente fracionário como número real, e
Potências com expoentes negativos e convertê-la em radical.
- Políticas públicas.
fracionários.
ÁLGEBRA
Razão entre grandezas de espécies diferentes. (EJAI05MA21JE)* Interpretar e avaliar a natureza da variação de duas grandezas,
diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação
Grandezas diretamente proporcionais e existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano, com uso ou não
grandezas inversamente proporcionais.
de tecnologias digitais.
(EJAI05MA22JE)* Discutir e analisar informações envolvendo a variação de grandezas como
Funções: representações numérica, algébrica e recurso para construção de argumentação, em resoluções de problemas contextualizados.
(EJAI05MA23JE)* Analisar funções e seus respectivos gráficos, quanto às relações entre
gráfica.
crescimento, decrescimento e o coeficiente da variação, bem como a interpretação dos
resultados no contexto do problema.
(EJAI05MA24JE) * Resolver, elaborar e socializar problemas que envolvam a razão entre
duas grandezas de espécies diferentes como: velocidade, densidade demográfica, massa
corporal, custo, produção, juro e outros.
(EJAI05MA25JE) * Identificar, compreender e explorar problemas que envolvam uso da
proporcionalidade em cálculos de velocidade.
(EJAI05MA26JE) *Representar a variação de duas grandezas, analisando e caracterizando o
comportamento dessa variação.
(EJAI05MA27JE)* Solucionar problemas que envolvam relações de propriedades entre duas
grandezas, como velocidade, escalas e densidade demográfica.
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(EJAI05MA30JE)* Compreender o conceito de congruência comparando figuras
GEOMETRIA
estabelecendo critérios de congruência de triângulos.
Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: (EJAI05MA31JE)Reconhecer e demonstrar as propriedades de quadriláteros por meio da
construção e problemas.
identificação da congruência de triângulos, utilizando material concreto.
(EJAI05MA32JE) Conceituar, reconhecer e construir triângulos de 30º, 45º, 60º e 90º,
Transformações geométricas: simetrias de utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e90°, 60°, 45° e 30°
translação, reflexão e rotação.
e polígonos regulares, sistematizando os critérios das construções.
(EJAI05MA33JE) Realizar desenhos utilizando instrumentos apropriados ou softwares de
Congruência de triângulos e demonstrações de geometria dinâmica para localizar e identificar a mediatriz e bissetriz de ângulos notáveis e
propriedades de quadriláteros.
ângulo reto.
(EJAI05MA34JE) Construir figuras geométricas planas (polígonos regulares) a partir de
Demonstrações de relações entre os ângulos ângulos notáveis (30º, 45º, 60º e 90º) por meio de transferidor e ou tecnologias digitais.
formados por retas paralelas intersectadas por (EJAI05MA35JE) Explorar as medidas dos lados e dos ângulos de polígonos regulares e as
uma transversal/
posições relativas entre seus lados (paralelas, perpendiculares e transversais) e classificá-los.
(EJAI05MA36JE) Resolver, elaborar e socializar problemas com a aplicação do
Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, conhecimento de bissetriz de um ângulo e suas propriedades, congruência de ângulos e
45° e 30° e polígonos regulares.
segmentos, mediatriz de um segmento e lugar geométrico.
(EJAI05MA37JE) Reconhecer os ângulos formados por retas paralelas e transversais, bem
Semelhança de triângulos.
como as suas congruências.
(EJAI05MA38JE) Investigar e expressar as condições para que os polígonos sejam
Distância entre pontos no plano cartesiano.
semelhantes, explorando formas de solução para os problemas, incluindo o Teorema de Tales.
Polígonos regulares
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
A rotina é fundamental para o bom andamento das atividades escolares, permitindo planejar, organizar as atividades e concretizar as intenções educativas do professor. Consiste na sequência
de atividades a serem realizadas ao longo do tempo que o aluno permanece na escola e tem como apoio a reprodução diária de determinados momentos, possibilitando ao estudante segurança
e domínio deste período.Nesta perspectiva, ressaltamos a importância de organizar a aula conforme os seguintes tempos didáticos:
MATEMATIZAR COM JOGOS E DESAFIOS: Tempo que prioriza o fazer matemático por meio de jogos, brincadeiras, atividades em grupo (dupla, trios, quartetos ou quintetos), proposição de
desafios e situações-problema. A dinâmica desse tempo prioriza a realização de uma atividade lúdica ou uma dinâmica rápida, objetivando iniciar o primeiro contato com o conceito ou conteúdo
matemático que se planeja abordar no respectivo dia.
MATEMATIZAR NA RODA DE CONVERSA:Tempo que prioriza o fazer matemático por meio da socialização e registros coletivos dos saberes dos alunos, suas concepções espontâneas acerca
de um determinado quadro conceitual. É um tempo que também implica mudança conceitual em razão da mediação do próprio grupo que interage e propõe novas argumentações diante do que
foi realizado no tempo anterior (jogos e desafios). O professor buscará explicitar, nesse momento, os conceitos matemáticos que estão no foco principal do dia, ressaltando e explorando relações,
propriedades e consequências que lhes são peculiares.
MATEMATIZAR COM REGISTROS:Tempo que prioriza o fazer matemático por meio do registro individual do aluno e, a partir de sua produção, realiza a interface entre notações pessoais e a
formalização matemática. É um momento em que se pode contemplar, novamente, a proposição de registros em duplas ou em trios; reforça-se, então, o valor das trocas e do conflito sóciocognitivo advindos de uma atividade de registros que exige, prioritariamente, construção de esquemas representacionais voltadas às notações numéricas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Para que uma avaliação possa desempenhar as funções que a educação moderna exige, é necessário o uso combinado de várias técnicas e instrumentos.
Os instrumentos de avaliação pretendem diagnosticar erros e, partindo deles traçar novos caminhos, no qual professor e aluno estejam empenhados em sanar as dificuldades
da aprendizagem matemática e anseio por uma melhor qualidade de ensino. A autoavaliação, testes e provas orais e escritas, simulados seminários, trabalho em grupo,
entre outros instrumentos serão utilizados.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

15.6. ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Ao construir a proposta do Referencial Curricular de Ciências da
Natureza, apresentamos a compreensão de que tal área estuda e analisa os
fenômenos da Natureza, mas não apenas isso; ela abrange uma grande e
diversificada gama de possibilidades e áreas que ampliam o leque de
conhecimentos de nossos alunos, principalmente no contexto em que estamos
inseridos, numa sociedade voltada à informação.
O presente componente curricular vai além e buscando fazer com que o
aluno conheça o seu mundo ao redor, valorizando o ambiente que o cerca, a
Ciências da Natureza tem o papel fundamental de fazer com que o aluno perceba
a sua colaboração no mundo e suas transformações, e que o mesmo se
reconheça como parte do universo, como participante da sociedade.
O Ensino não deve estar atrelado apenas ao ambiente de laboratório, mas
deve transitar em outros espaços. As atividades devem estimular o interesse e
a curiosidade científica com levantamento de dados e o compartilhamento de
ideias sobre resultados alcançados e as atividades que promovam comunicação
e interação.
A proposta é justamente estimular e instigar o estudante para vivenciar,
as diversas maneiras, habilidades propostas, fazendo-os identificar problemas,
classificá-los e analisá-los, a fim de que este aluno possa compreender,
investigar, relatar, e propor as intervenções necessárias contribuindo e
modificando o meio em que vive.
Neste sentido, a Base Nacional Comum Curricular nos diz que a área de
Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do
letramento científico, ou seja, esse estudo deste componente deve ser sempre
instigador, e por isso, deve ir além do ler e do escrever. Os alunos precisam se
apropriar

sim

dos

conhecimentos

científicos,

mas

precisam

compreender e participar das transformações do mundo em que vivem.
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ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

O letramento propõe conhecimento aplicado que intervenha no mundo
real para que os estudantes possam tomar decisões. A ideia é estimular os
alunos a utilizarem a informação de forma crítica para que os mesmos tenham
capacidade de tomar atitudes onde estão inseridos.
Sendo assim ao trabalhar Ciência da Natureza em sala de aula, devemos
explorar ao máximo as experiências de vida do aluno, do seu dia-a-dia, em casa,
na rua, na própria escola, fazendo com que o mesmo compreenda melhor a
sociedade onde vive e seja o agente transformador neste lugar.
De acordo com a LDB/96, no seu artigo 32, o Ensino Fundamental é
gratuito e obrigatório na escola pública, tendo a duração de 9 (nove) anos,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade e tem por objetivo a formação básica do
cidadão, mediante a compreensão do ambiente natural e social, do sistema
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade.
Daí advém à importância legal do estudo de Ciências, a ideia de que o
componente ajuda o aluno compreender a importância de cuidar e respeitar o
corpo, o seu e o dos outros, vendo a saúde como um valor pessoal e social; a
suposição de que as ideias e vivências anteriores dos discentes são importantes
no processo de aprendizagem; a importância na necessidade de crianças e
jovens compreenderem a dimensão ética das Ciências, o que acrescentar
avaliar e debater o impacto das ações humanas e naturais devem ser elementos
presentes no Referencial Curricular de Jeremoabo (RCJ).
No Documento do Referencial Curricular de Jeremoabo para o Ensino
Fundamental Anos Iniciais/Finais e modalidades, no componente curricular de
Ciências, compreende-se Alfabetização científica, tal qual nas Orientações
Curriculares de nosso Município, como sendo a capacidade do estudante para
ler, compreender e expressar opinião crítica sobre temas que envolvem a
Ciência e suas interações. Será está a mesma concepção utilizada no
documento ―Letramento Científico‖.
A capacidade de compreender conceitos baseados nas ciências, e,
aplica-los visando a uma a perspectiva científica, tem base no que determina a
BNCC, pois envolve reconhecer e comunicar questões a serem investigadas
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cientificamente, sendo que está envolvida nesse contexto, a capacidade de
compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também
de transformá-lo com base nas suas vivências reais, teóricos e processuais das
ciências.
Além de explorarmos temas relevantes da área de Ciências, que, claro,
não podem ser deixados de lado, reforçamos a importância de se trabalhar
conteúdos de forma interdisciplinar, onde diversos assuntos possam ser
trabalhados também em outras disciplinas como História, Sociologia e
Matemática. Temas que fazem parte do dia-a-dia do estudante, como
aquecimento global, poluição sonora, racismo, feiras livres, transgênicos e
segurança digital, uso de agrotóxicos e homofobia não devem ser discutidos
exclusivamente em determinada disciplina mesmo porque nossos alunos
precisam ser formados para exercerem sua plena cidadania.
A BNCC reforça a importância de que o processo investigativo atue como
elemento central na construção do conhecimento, sendo crucial para o
aprendizado de Ciências que o aluno possa ―revisitar de forma reflexiva seus
conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem‖ (BNCC,
2017). Dentre outros pontos, a BNCC propõe que o ensino de Ciências deve
incentivar que o aluno observe e analise o mundo a sua volta, faça perguntas
sobre este, aprimore seus saberes – incorporando gradualmente a estes o
conhecimento científico e seja capaz de implementar soluções para problemas
cotidianos. A BNCC para o ensino de ciências propõe, por fim, ―que a ciência
seja entendida como parte da construção humana, histórica e cultural, fazendo
com que os alunos se sintam como protagonistas do processo de produção do
conhecimento científico.‖ (SOUSA & GRECCO, 2019).
Conclui-se que o ensino de Ciências da Natureza deve estar em
consonância com um modelo educacional emancipador, em que a autonomia e
a construção da criticidade sejam elementos centrais no processo. Para tanto, a
construção de um novo currículo escolar deve estar pautada na função social
que a escola almeja cumprir, estando atenta não só aos conteúdos a serem
ensinados, mas também ao contexto social em que os alunos e a própria escola
estão inseridos.
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O objetivo final do processo educacional não deve ser um aluno capaz de
receber, memorizar e repetir aquilo que foi passado em sala de aula, mas sim
um aluno que traga consigo a sua própria curiosidade e que, a partir do pensar
científico construído em conjunto com o professor, consiga analisar e refletir
criticamente sobre o mundo ao seu redor.
Na organização do ensino fundamental por área do conhecimento tornase imprescindível à mobilização dos conhecimentos básicos, dos componentes
curriculares, para que o estudante possa desenvolver as competências e
habilidades estabelecidas para essa etapa da educação básica, ou seja, de
forma a dar continuidade dentro da proposição do Ensino Fundamental I e do
Ensino Fundamental II, centrada no desenvolvimento de competências e
orientada pelo princípio da educação integral.
Os conhecimentos, das ciências da natureza e suas tecnologias, assim
como de outras áreas, são expressos por meio de habilidades, indicados por um
código alfanumérico, onde é indicado: a etapa da educação básica, a série que
as habilidades descritas podem ser desenvolvidas, a área do conhecimento e a
competência específica a qual relaciona a habilidade, juntamente com sua
numeração no conjunto de habilidades relativas a cada competência. Estrutura
essa organizada para garantir aos alunos o seu desenvolvimento pleno.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas,
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos
ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as

relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer
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perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das Ciências da Natureza.
4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e
de

suas

tecnologias

para

propor

alternativas

aos

desafios

do

mundo

contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e
negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer
natureza.
6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e
resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva
e ética.
7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo- se
na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.
8.

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas
e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

Quanto às competências aludidas posteriormente na tabela, vale a
reflexão de que, por meio delas, e também de forma concomitante ao currículo
atual, anseia-se que o Ensino de Ciências da Natureza seja praticado de modo
a valorizar as perspectivas socioculturais dos alunos que fazem parte do
ambiente escolar.
Respaldado por essa declaração, foi considerado imprescindível
reconhecer que os alunos trazem seu contexto, saberes prévios aos quais
precisam ser respeitados e estimulados de forma a ampliá-los e especificá-los
para formar um cidadão crítico e reflexivo do seu meio.
E dessa forma mobilizar o pensamento particular do aluno por meio de
ações didático-pedagógica a diversidade de conhecimentos, como por exemplo,
com questões étnicas, política, culturais e, principalmente, científicas. Tendo
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sempre como ponto de partida os conhecimentos já alicerçados na vida social
de cada discente e em suas culturas individuais, as quais estão intrincadas à
vida cotidiana desses indivíduos como seres participantes de um meio.
Para que os estudantes tanto dos anos Iniciais quanto Finais do ensino
fundamental possam alcançar as competências específicas das Ciências da
Natureza em suas plenitudes, o presente currículo buscou em consonância com
a BNCC habilidades específicas destinadas aos eixos temáticos, habilidades
essas suficientes para estimular os alunos em suas tomadas de decisões na vida
cotidiana, sejam baseadas e refletidas a partir de procedimentos investigativos,
como também, no desenvolvimento que a ciência traz ao longo da história da
humanidade.
Para facilitar a compreensão da investigação da área da ciência da
natureza, buscou-se aqui, aliar o que a BNCC traz estruturado em sua
organização

de

competências

específicas

somada

aos procedimentos

investigativos que se refletem nas unidades temáticas. Pontos importantes que
precisam ser desenvolvidos perante a realidade local, lançando mão nesse
momento de procedimentos investigativos, e da intencionalidade do seu uso em
todas as áreas de conhecimento das Ciências da Natureza.
Vale ressaltar que além de explorarmos temas relevantes da área de
Ciências, que, claro, não podem ser deixados de lado, reforçamos a importância
de se trabalhar objetos do conhecimento, conceitos e processos organizados
em diferentes eixos temáticos que possibilitam o trabalho multidisciplinar, e são
aplicados a partir do desenvolvimento de um conjunto de habilidades onde
diversos temas possam ser trabalhados também em outras disciplinas como
História, Sociologia e Matemática.
Temas esses, que fazem parte do dia-a-dia do estudante, como
aquecimento global, poluição sonora, racismo, feiras livres, transgênicos e
segurança digital, usam de agrotóxicos e homofobia não devem ser discutidos
exclusivamente em determinada disciplina mesmo porque nossos alunos
precisam ser formados para exercerem sua plena cidadania. Esses temas
podem ser organizados através dos Eixos temáticos propostas pela BNCC:
Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo.
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O Eixo temático Matéria e Energia: traz o estudo de materiais e suas
transformações. Isso envolve compreender a origem, a utilização e o
processamento de recursos naturais e energéticos. A proposta é de que nesses
anos iniciais do Ensino Fundamental, o professor procure envolver as crianças
com objetos e fenômenos de sua vivência. Já nos anos finais, deve se estender
a exploração dos fenômenos relacionados aos materiais e à energia e seus
impactos na qualidade ambiental.
No eixo Vida e Evolução: serão trabalhados temas relacionados a seres
vivos, suas características e a vida como fenômeno natural. Nos anos iniciais, a
expectativa é de que as crianças aprendam sobre os seres vivos (plantas e
animais) do entorno delas, compreendendo suas características e os elos
nutricionais estabelecidos entre eles no ambiente natural. Espera-se que
consigam identificar as partes do corpo humano, bem como descrever suas
funções.
Já nos anos finais, é o momento de avançar no entendimento sobre a
atuação do ser humano no ambiente, discutindo as implicações do consumo
excessivo e do descarte inadequado dos resíduos para que os alunos sejam
capazes de analisar e propor, por meio de conhecimento científico, maneiras
mais eficientes de utilização dos recursos naturais.
O último eixo temático a ser trabalhado é a Terra e Universo: A ideia é
que o professor contemple informações como o sistema solar, a lua e outros
corpos celestes, como dimensões, composição, localizações e movimentos
devem ser contemplados nesta temática. Neste período, o aprendizado deve
incluir a compreensão dos benefícios do estudo desses fenômenos para a
agricultura, a conquista de novos espaços, a construção do calendário etc.
Nos anos iniciais, o professor pode propor às crianças, primeiro, investigar
os movimentos de translação e o eixo de inclinação da Terra. Já nos finais,
devemos aprofundar o conhecimento espacial para que os alunos reflitam sobre
a posição da Terra e da espécie humana no Universo, o que inclui as condições
essenciais para a viabilidade da vida na Terra e fora dela.
Esses três eixos temáticos foram pensadas numa perspectiva de
integração, passadas ao longo dos anos de escolarização, e por isso mesmo
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não devem ser trabalhadas de forma isolada. Defende-se neste documento uma
proposta de atividades pedagógicas que ultrapassem a fragmentação de
conteúdo.
Neste sentido, é essencial criarmos estratégias para despertar o interesse
do aluno observando o uso dos meios tecnológicos nos currículos, colocando-os
a serviço de um ensino empolgante, criativo e mais interessante na tentativa de
acompanhar a evolução. O professor pode utilizar outros espaços disponíveis,
como o pátio da escola, dar aulas ao ar livres, realizar pesquisas de campo,
adaptar materiais nas experimentações, a fim de fomentar o gosto pelo saber e
consequentemente incentivar experimentos e vivências.

15.6.1. OS DESAFIOS E A IMPORTÂNCIA DE ENSINAR CIÊNCIAS DA
NATUREZA NA MODALIDADE EJAI
O ensino das Ciências da Natureza na Educação de Jovens, Adultos e
Idosos pode ganhar um sentido diferente por se tratar de sujeitos que possuem
histórias de vida e de inserção na sociedade, principalmente, por estarem
envolvidos com o mundo do trabalho. Diante disso, os estudantes devem ser
motivados a refletir sobre suas próprias concepções que têm origens diversas: a
cultura popular, a religião, o misticismo, a mídia, o mundo do trabalho, as
tradições familiares, entre outras.
E uma forma de romper-se com a visão estática dos conceitos científicos
é trazer notícias de descobertas recentes veiculadas na mídia para debate em
sala de aula e ponto de partida para a construção dos conhecimentos.
Estratégias dessa natureza devem ajudar o estudante a perceber o caráter
dinâmico do conhecimento científico, bem como a importância de se comprovar
as ideias por meio de experimentação e observação direta.
O Ensino de Ciências, nessa perspectiva, tem por finalidade democratizar
o conhecimento científico, de modo a qualificar o processo de participação social
nas temáticas relacionadas ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e
ambiente. Visa também a compreensão menos ingênua das relações existentes
entre ciência, tecnologia e sociedade, destacando os aspectos positivos e
negativos associados ao ―avanço‖ científico e tecnológico sobre a sociedade, a
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partir das perspectivas ambientais, políticas, econômicas, sociológicas e outros.
Assim, é imprescindível
[...] refletir criticamente sobre relações entre tecnociência, poder
e democracia, tendo em conta que uma melhor compreensão do
sentido de tais relações pode ajudar a desenvolver uma maior
consciência sobre as nossas circunstâncias sociais, alargando
assim nossa capacidade de compreensão e intervenção em
decisões que nos afetam (CACHAPUZ, 2011, p 17)
.

A Educação enquanto Escola é uma instituição que deve ultrapassar os
muros físicos, pois todo o conhecimento e saber comum, devem estar alinhados
ao conhecimento científico. Na EJAI (Educação de Jovens, Adultos e Idosos)
esse entendimento passa a ser uma premissa básica, pois estamos lidando com
um público que nos traz uma bagagem de vivências, as quais, se bem
exploradas pelo o professor contribuirá de forma significativa no processo de
ensino e aprendizagem. É essa perspectiva que os Parâmetros Curriculares
Nacionais PCNs (1988 p.48). ressaltam que
(...) a escola deve assumir o compromisso de procurar garantir
que a sala de aula seja um espaço onde cada sujeito tenha o
direito a palavra reconhecida como legítima, e essa palavra
encontre ressonância no discurso do outro.

O ensino de Ciências da Natureza na EJAI, deve ter como pilar básico,
estimular a curiosidade, a investigação, a elaboração de hipótese, bem como a
proposição de possíveis soluções das questões físicos/naturais sociais inerentes
aos objetivos do componente curricular, não esquecendo de valorizar a
diversidade das vivências e saberes prévios do público-alvo o qual, em sua
grande maioria, já tem opinião formada e às vezes, precisam ser desconstruídas.
Essa tarefa nem sempre é fácil, há que se exercitar a empatia, o diálogo,
tanto de forma pessoal quanto coletivamente, e assim, aos poucos abrindo
espaços para que esses educandos exercitem sua autonomia e tomem
consciência de suas responsabilidades quanto sujeitos individuais e sociais.
Nessa perspectiva, ressalta-se a importância de trabalhar os objetos do
conhecimento mediados por Eixos Temáticos que conjugam temáticas propícias
à compreensão, por esses(as) estudantes, do mundo que os(as) rodeia,
buscando transformar a sua realidade de vida.
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Assim, no que se refere à Modalidade da Educação de Jovens, Adultos e
Idosos, destaca-se as principais e mais atuais temáticas em ensino de ciências,
dividindo-as em três eixos temáticos: Identidade, Mundo do Trabalho e
Tecnologias, e Sociedade e Cultura, e podem perpassar os objetos do
conhecimento de diversas maneiras. Além disso, podem ser abordados em
pesquisas individuais, coletivas, inter ou transdisciplinares, com o intuito de
elaborar projetos da unidade escolar que contemplem sua realidade e
necessidades.
No Eixo Identidade, articulam-se conteúdos relativos ao reconhecimento
do próprio corpo e por cuidados com a saúde pessoal e coletiva.
O Eixo Mundo do Trabalho e Tecnologias deve propiciar aos(às)
estudantes, por meio de situações que mobilizem os direitos de aprendizagem
propostos, a compreensão do trabalho e da tecnologia, como instrumentos de
interferência humana no meio ambiente e na qualidade de vida, considerando os
recursos tecnológicos por estarem intimamente relacionados à sociedade, de
modo que as discussões sobre os instrumentos, os materiais e os processos que
possibilitam transformações tecnológicas das matérias-primas são cada vez
mais frequentes, e abordadas nos aspectos socioeconômicos, éticos e culturais,
entre outros. Também devem ser valorizadas competências que vão além dos
conhecimentos científicos e tecnológicos e incluem habilidades básicas,
específicas e de gestão.
O Eixo Sociedade e Cultura, aborda temáticas que relacionam as
questões ética, atitudes relacionadas à iniciativa, criatividade, solução de
problemas,

autonomia

e

valores

relacionados

à

e

responsabilidade

compreendidas nessas relações.
Nesse sentido os documentos oficiais têm ressaltados a importância de
que o ensino contribua para que o jovem, adulto e o idoso compreendam a
relevância social do conhecimento científico e a importância da articulação desse
saber com os demais, a fim de que possam ter mais condições de enfrentar os
desafios de uma sociedade em mudança contínua e tomar decisões conforme
seus anseios (Brasil 2020)
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 1º e 2º ANOS

Ano/série: 1º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e

2.

valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária.
As ações educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diálogo com
as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua
realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.
Cultura alimentar saudável- Segundo os PCNs, Naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças estruturais da sociedade, necessárias
para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente para sua efetivação. Educação e saúde estão intimamente relacionadas e, em especial, a
educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. A despeito de que educar para a saúde seja responsabilidade de muitas outras instâncias, em
especial dos próprios serviços de saúde, a escola ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço genuíno de promoção da saúde. (PCN saúde, p.
259);

EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo
sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente.

3, 4, 8

Problemas ocasionados pelo mau (EF01CI01BA) Identificar ações humanas que provocam poluição ou degradação do meio
ambiente nos espaços de convivência, que levam a perda da qualidade de vida de plantas,
uso dos materiais
animais e do próprio homem.
(EF01CI02BA) Identificar práticas que ocorrem na sua região que promovam o uso mais
consciente de materiais, como metais, papéis, plásticos e madeira.
(EF01CI03BA) Relatar problemas ocasionados pelo lixo, principalmente nos espaços de
convivência.

4, 7, 8

Características dos materiais;
MATÉRIA E
ENERGIA

HABILIDADES

Corpo humano

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do corpo humano e
explicar suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar
os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde.

2, 7

(EF01CI03BA) Relatar problemas ocasionados pelo lixo, principalmente nos espaços de com
vivência.

VIDA E
EVOLUÇÃO

Respeito à diversidade:

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da
valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. Terra e Universo Escalas de tempo.
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- alimentação quilombolas e suas
linguagens de sentido;
- Saúde da
jeremoabense;
TERRA E
UNIVERSO

população

Escalas de tempo

(EF01CI01JE) Reconhecer a importância da valorização, do acolhimento e o respeito às comunidades
quilombolas.
(EF01CI02JE) Conhecer as práticas alimentares de um determinado grupo (quilombola) na sua comunidade
local, suas particularidades específicas, respeitando as características que o mesmo apresenta.
(EF01CI03JE) Valorizar a cor pelo viés da proteção, da resistência ao clima, da não proliferação de algumas
endemias e epidemias.
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a
sucessão de dias, semanas, meses e anos.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de
seres humanos e de outros seres vivos.

1, 2

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O trabalho em equipe- Desde que bem orientado, com objetivos bem definidos, é uma excelente oportunidade de aprender com o outro, discutir, discordar, questionar, crescer.
Exposição de imagens, fotografias, pinturas- Desenhos fazem parte do universo infantil e são um importante acessório de representação da realidade. Quando exposta à criança, há um esforço para
compreensão do que vê, quando é ela a autora do desenho, a criança se expressa cognitiva e afetivamente.
Estudo de tabelas e gráficos- Tabelas e gráficos são formas clássicas de comunicação científica. São recursos visuais de grande valia e importância desde os primeiros anos escolares.
Leituras- A leitura variada de textos, seja em quadrinhos, suplementos infantis, poemas, cartazes, folhetos, outdoors, são importantes instrumentos de introdução ou complemento de conteúdos
programáticos.
Pesquisas- Os trabalhos envolvendo a coleta de dados informativos para confecção de álbuns, cartazes, são situações que envolvem o estudante e agregam prazer à informação e aprendizagem.
Pesquisa de campo- Visitar, observar, experimentar espaços, constitui uma experiência rica de compreensão da teoria.
Atividades práticas ou experimentais- Utilizar-se de experimentos ajuda o estudante a compreender fenômenos complexos de forma acessível e eficiente.
Simulações- As simulações no campo das ciências naturais permitem ao estudante a percepção de diversos sistemas complexos, usando materiais e procedimentos que buscam imitar de modo simples
tais sistemas.
Jogos e brincadeiras:- São ferramentas que quando bem exploradas, possibilitam motivação, socialização e múltiplas aprendizagens.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação será feita em todos os momentos da aula. O professor deve observar a participação do aluno e a realização das ativi dades propostas com o objetivo de auxilia-los no
processo de ensino e aprendizagem.
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Ano/série: 2º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEMAS INTERCURRICULARES
1. Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e
valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária.
As ações educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diálogo com
as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua
realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.
2. Cultura alimentar saudável- Segundo os PCNs, Naturalmente, a educação para a Saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças estruturais da sociedade, necessárias
para a garantia da qualidade de vida e saúde, mas pode contribuir decisivamente para sua efetivação. Educação e saúde estão intimamente relacionadas e, em especial, a
educação para a Saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. A despeito de que educar para a saúde seja responsabilidade de muitas outras instâncias, em
especial dos próprios serviços de saúde, a escola ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar num espaço genuíno de promoção da saúde. (PCN saúde, p.
259);
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS

MATÉRIA E
ENERGIA

Propriedades e usos dos materiais

Prevenção de acidentes domésticos

Seres Vivos no ambiente

VIDA E
EVOLUÇÃO

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que
fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram
1, 2, 3, 4
produzidos no passado.
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso
cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza,
transparência etc.).
(EF02CI01BA) Localizar, através de relatos de familiares e/ou visitas a museus físicos e
virtuais, os diversos usos dos materiais em diferentes períodos históricos.
(EF02CI02BA) Resolver problemas do cotidiano que envolvam o conhecimento de materiais
com diferentes características.
(EF02CI03BA) Identificar quais materiais de uso cotidiano são produzidos a partir de matériaprima da região.
(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos, etc.)
(EF02CI04BA) Identificar os objetos e substâncias que devem ser manipulados com cuidado
a fim de evitar acidentes domésticos, bem como proceder de forma preventiva no uso da 1,2,3,4,5,6,7,8
eletricidade.
(EF02CI05BA) Discutir fatores de risco identificados na própria casa, escola e no caminho que
percorre entre a casa e a escola.
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida,
local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente
em que eles vivem.
(EF02CI06BA) Identificar exemplos de ambientes preservados e ambientes não preservados
e analisar a importância da preservação e conservação do ambiente para manutenção da vida
na Terra.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
592 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Cultura alimentar saudável

Plantas

Movimento aparente do Sol no céu

TERRA E
UNIVERSO

O Sol como fonte de luz e calor

Energia Solar

(EF02CI01JE) Compreender a importância dos alimentos como vetores de promoção ou
prejuízo à saúde.
(EF02CI02JE) Superar a cultura de que um cardápio saudável é sem sabor, vivenciando no
espaço escolar, a possibilidade de conhecimento e organização de cardápios simples, atrativos
e ricos do ponto de vista nutricional.
(EF02CI05*) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas
em geral, destacando os princípios básicos da fotossíntese.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e
a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o
ambiente e os demais seres vivos.
(EF02CI07BA) Identificar e valorizar a flora local estabelecendo relação com as condições
climáticas da região.
(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao
tamanho da sombra projetada.
(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos
de superfície (água, areia, solo, superfícies escuras, claras, metálicas, etc.).
(EF02CI08BA) Relatar a influência do sol e do raio ultravioleta sobre o corpo humano
(benefícios e cuidados).
(EF02CI09BA)* Reconhecer as tecnologias que envolvem os conhecimentos da energia solar,
bem como o potencial da região para a produção dessa energia, considerada como limpa e
renovável.

1,2,3,4,5,6,7,8

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O trabalho em equipe- Desde que bem orientado, com objetivos bem definidos, é uma excelente oportunidade de aprender com o outro, discutir, discordar, questionar, crescer.
Exposição de imagens, fotografias, pinturas- Desenhos fazem parte do universo infantil e são um importante acessório de representação da realidade. Quando exposta à criança, há um esforço para compreensão do que vê, quando é ela a autora
do desenho, a criança se expressa cognitiva e afetivamente.
Estudo de tabelas e gráficos- Tabelas e gráficos são formas clássicas de comunicação científica. São recursos visuais de grande valia e importância desde os primeiros anos escolares.
Leituras- A leitura variada de textos, seja em quadrinhos, suplementos infantis, poemas, cartazes, folhetos, outdoors, são importantes instrumentos de introdução ou complemento de conteúdos programáticos.
Pesquisas- Os trabalhos envolvendo a coleta de dados informativos para confecção de álbuns, cartazes, são situações que envolvem o estudante e agregam prazer à informação e aprendizagem.
Pesquisa de campo- Visitar, observar, experimentar espaços, constitui uma experiência rica de compreensão da teoria.
Atividades práticas ou experimentais- Utilizar-se de experimentos ajuda o estudante a compreender fenômenos complexos de forma acessível e eficiente.
Simulações- As simulações no campo das ciências naturais permitem ao estudante a percepção de diversos sistemas complexos, usando materiais e procedimentos que buscam imitar de modo simples tais sistemas.
Jogos e brincadeiras:- São ferramentas que quando bem exploradas, possibilitam motivação, socialização e múltiplas aprendizagens.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Concordamos com Perrenoud quando afirma que a avaliação precisa estar a serviço da aprendizagem, não da classificação. Assim o foco deve ser:
 Propiciar informação (para professor e aluno), sobre possíveis iniciativas para modificar o trabalho;
 Ser um instrumento investigativo para retroalimentar o planejamento;
 Abranger diversas capacidades, não só a memorização;
 Procurar discernir os avanços dos alunos;
 Ser considerada por professores e alunos como instrumento de auxílio do processo.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 3º AO 5º ANO
Ano/série: 3º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças, fazendoa experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade das práticas
pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa cidade, com
isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças. Minimizando assim,
preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade do povo Jeremoabense.
Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte desse contexto.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
CONHECIMENTO
MATÉRIA E
ENERGIA

Produção de som;

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar Variáveis que influem
nesse fenômeno.
(EF03CI01JE) Conhecer o som dos festejos juninos e outras festas da cidade. *

Efeitos da luz nos materiais;

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes
(copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies polidas (espelhos) e na
intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso cotidiano).
(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual considerando as
condições do ambiente em termos de som e luz.

Saúde auditiva e visual;

VIDA E
EVOLUÇÃO

Características e desenvolvimento
dos animais.

Preservação

Características da Terra.

TERRA E
UNIVERSO

Observação do céu.
Usos do solo.

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se
deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes
meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.
(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns
(presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).
(EF03CI06BA) Conhecer alternativas para preservação de plantas e animais ameaçados de extinção.
(EF03CI02JE) Conhecer alternativas para preservação de plantas e animais ameaçados de extinção do
município.
(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de água, solo etc.), com
base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta (mapas,
globos, fotografias etc.).
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas,
Lua e planetas estão visíveis no céu.
(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em características como cor,
textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.
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Leis universais

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras
possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida.
(EF03CI02JE) Reconhecer a relação do potencial agrícola do municipio com o tipo de solo da região.
(EF03CI07BA) Discutir a existência de leis que regem nosso universo como, por exemplo, a lei de gravidade.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
• Contemplar o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral.
• Construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia.
• Envolver estudos referentes à ocorrência, à utilização e ao processamento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de diferentes tipos de energia e na

produção e no uso responsável de materiais diversos.
• Discutir também, a perspectiva histórica da apropriação humana desses recursos, com base, por exemplo, na identificação do uso de materiais em diferentes ambientes e
épocas e sua relação com a sociedade e a tecnologia.
• Propor o estudo de questões relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e social,
os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta.
• Estudar características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as
interações que os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos do ambiente.
• Abordar, ainda, a importância da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros.
• Buscar a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que
atuam entre eles.
• Ampliar experiências de observação do céu, do planeta Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem como de observação dos
principais fenômenos celestes.
• Salientar que a construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas em distintas culturas ao longo da história da humanidade.
• Explorar a riqueza envolvida nesses conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras formas de conceber o mundo, como os conhecimentos
próprios dos povos indígenas originários.
• Assim, ao abranger com maior detalhe características importantes para a manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a camada de ozônio.
• Espera-se que os estudantes possam compreender também alguns fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos
padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra, em uma perspectiva de maior ampliação de
conhecimentos relativos à evolução da vida e do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
- Ao aplicar uma avaliação diagnóstica ou inicial, o professor busca obter informações sobre o estágio de cada estudante e da turma. Com base nos resultados obtidos, ele terá meios
para planejar suas atividades e traçar suas estratégias para alcançar seus objetivos pedagógicos.
- Na avaliação contínua ou formativa, o professor acompanha o processo de aprendizagem, mantendo-se atento ao desenvolvimento dos estudantes, verificando, seus avanços e
suas dificuldades ao longo do processo de aprendizagem.
- A avaliação somativa ocorre ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Ela permite ao professor perceber se o estudante realizou as aprendizagens incialmente propostas.
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Ano/série: 4º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças, fazendoa experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade das práticas
pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa cidade, com isso
espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças. Minimizando assim,
preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade do povo Jeremoabense.
Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte desse contexto.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
CONHECIMENTO
Misturas
MATÉRIA E
ENERGIA

VIDA
E
EVOLUÇÃO

Transformações
reversíveis e não
reversíveis

Cadeias alimentares
simples

Microrganismos

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis,
reconhecendo sua composição.
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes
condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis
(como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel
etc.).
(EF04CI01BA) Entender alguns processos simples deseparação de misturas (filtração, catação, peneiração,
flotação, decantação).
(EF04CI01JE) Reconhecer locais no municipio a exemplo de padarias que ocorre diariamente processos
reversiveis de mistura.
(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos
seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos.
(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia
entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema.
(EF04CI02JE) Conhecer o Raso da Catarina bem como outros locais da cidade como elemento endêmico.
(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo
a importância ambiental desse processo.
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustíveis,
medicamentos, entre outros.
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns microrganismos (vírus,
bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para prevenção de doenças a eles associadas.
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Pontos cardeais

TERRA E
UNIVERSO

Os fenômenos cíclicos da Lua e
da Terra e a construção de um
calendário
Escalas astronômicas

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas do Sol e da
sombra de uma vara (gnômon).
(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma
vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola.
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse
conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas.

2,3,5

(EF04CI02BA) Utilizardiferentes escalas (espaço/tempo) para criar representações do Universo.
(EF04CI03BA) Identificar a grandiosidade das distâncias envolvidas nas escalas astronômicas.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS












Metodologia ativa
Pesquisas em grupo e individuais;
Experimentos
Exposição oral
Leitura de textos
Atividades de campo
Jogos

Confecção de cartazes.
Leitura e construção de tabelas e gráficos
Leitura e interpretação de imagem explorando fotografias e legendas
Confecção de livrinho com curiosidades e outras temáticas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
De acordo com a Resolução CME Nº 02, de 18 de dezembro de 2018 em que aprova estrutura e critérios para avaliação escolar nas escolas municip ais de Jeremoabo. Devemos
ter como avaliação formacional:
A avaliação escrita da unidade letiva (10,0) que deve ser 60% discursiva (primar por questões dialogadas, buscar avaliar as competências trabalhadas na unidade, buscar análises,
exigir leitura, produções, interpretações textuais em variadas tipologias, de imagens, gráficos, tabelas; enfim, deve ser o momento de estimular o desempenho do estudante de acordo
com as habilidades desenvolvidas no componente curricular) e 40% objetiva (primar pela contextualização nas questões e estruturar com foco nas ―provas externas‖, como a Prova
Brasil. Nesse espaço da avaliação a organização deve ser semelhante a um simulado)
Portfólio (8,0) do estudante deve-se avaliar a trajetória discente durante a unidade (Diário de bordo), primando por observar o desempenho do estudante nas aulas oralmente e de
modo escrito. É a análise do cotidiano da sala de aula, como se produziu as atividades, o grau de autonomia nestas, como foi o desempenho nas atividades para casa, nos jogos,
desafios, estudos de caso e dinâmicas, dentre outras possibilidades didáticas.
Pesquisa (6,0) o docente deve estimular os estudantes a buscar dados, confrontar fatos, construir ideias, desenvolver a oralidade, a criatividade, aprimorar a capacidade de análise
e síntese, ampliar o potencial na produção de tipologia textual ou produção científica de acordo com o componente curricular e o ano cursado.
Projetos institucionais (6,0) a escola pode promover inúmeras ações. Sugere-se: gincanas de conhecimento, desfiles culturais, projetos esportivos, feiras científicas e/ou culturais,
fóruns educacionais, palestras temáticas e análise destas.
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Ano/série: 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças, fazendoa experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade das práticas
pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa cidade, com
isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças. Minimizando assim,
preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade do povo Jeremoabense.
Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte desse contexto.
EIXOS
TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

Propriedades físicas dos
materiais

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como
densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças
mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.
(EF05CI01BA) Identificar, através de experimentos, as diferentes propriedades de alguns materiais.
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico
e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável
e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

Ciclo hidrológico
MATÉRIA E
ENERGIA

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo
da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico.
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e
propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.

Consumo consciente/
Reciclagem

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o
descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana.
(EF05CI06BA) Identificar os símbolos característicos de reciclagem e discutir a importância da separação dos
materiais do ponto de vista ambiental, social e econômico.
(EF05CI02BA)Comparar aspectos entre ambientes naturais preservados daqueles que sofreram intervenção
humana.

Impactos ambientais

(EF05CI03BA) Associar que a poluição do ar e da água pode ser consequência de uma intervenção humana.
(EF05CI04BA) Identificar na região em que vive a existência ou não de saneamento básico e compreender a
importância do tratamento de água e do esgoto para a qualidade de vida da população.
(EF05CI01JE) Justificar a importância da preservação dos recursos naturais para o município de Jeremoabo.
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(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados
corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas.

Nutrição do organismo
(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares (nutrientes e
calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do
organismo.

VIDA E
EVOLUÇÃO
Hábitos alimentares

6,7,8

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) entre crianças e
jovens a partir da análise de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física etc.)
(EF05CI08BA) Associar a alimentação humana a questões sociais, condições ambientais e culturais, como fome,
indústria alimentícia etc.

(EF05CI09BA) Analisar e interpretar rótulos de alimentos, identificando prazos de validade, toxidez, presença ou
não de gorduras, açúcares e outros nutrientes.
(EF05CI02JE) Analisar os nutrientes contidos nas comidas típicas de Jeremoabo.
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo
Integração entre os sistemas organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.
digestório,
respiratório
e (EF05CI07BA) Justificar a importância da mastigação dos alimentos para sua saúde.

circulatório.
(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos
digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite.

Constelações e mapas celestes

TERRA E
UNIVERSO

(EF05CI10BA) Identificar as diferenças entre os conhecimentos astronômicos e outras representações simbólicas
que utilizam os astros, como astrologia, parlendas, mitos e estórias nos diferentes períodos históricos por diversos
povos.
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.

Movimento de rotação da Terra
Periodicidade das fases da Lua
Instrumentos óticos

Criação do Universo

(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro das formas
aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.
(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio etc.), para observação
ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir usos
sociais desses dispositivos.
(EF05CI11BA) Identificar diferentes modelos cosmológicos sobre a criação do Universo.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS







Metodologia ativa
Pesquisas em grupo e individuais;
Experimentos
Exposição oral
Leitura de textos
Atividades de campo
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Jogos
Confecção de cartazes.
Leitura e construção de tabelas e gráficos
Leitura e interpretação de imagem explorando fotografias e legendas
Confecção de livrinho com curiosidades e outras temáticas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

De acordo com a Resolução CME Nº 02, de 18 de dezembro de 2018 em que aprova estrutura e critérios para avaliação escolar nas escolas municipais de Jeremoabo. Devemos ter
como avaliação formacional:
A avaliação escrita da unidade letiva (10,0) que deve ser 60% discursiva (primar por questões dialogadas, buscar avaliar as competências trabalhadas na unidade, buscar análises,
exigir leitura, produções, interpretações textuais em variadas tipologias, de imagens, gráficos, tabelas; enfim, deve ser o momento de estimular o desempenho do estudante de acordo
com as habilidades desenvolvidas no componente curricular) e 40% objetiva (primar pela contextualização nas questões e estruturar com foco nas ―provas externas‖, como a Prova
Brasil. Nesse espaço da avaliação a organização deve ser semelhante a um simulado)
Portfólio (8,0) do estudante deve-se avaliar a trajetória discente durante a unidade (Diário de bordo), primando por observar o desempenho do estudante nas aulas oralmente e de
modo escrito. É a análise do cotidiano da sala de aula, como se produziu as atividades, o grau de autonomia nestas, como foi o desempenho nas atividades para casa, nos jogos,
desafios, estudos de caso e dinâmicas, dentre outras possibilidades didáticas.
Pesquisa (6,0) o docente deve estimular os estudantes a buscar dados, confrontar fatos, construir ideias, desenvolver a oralidade, a criatividade, aprimorar a capacidade de análise
e síntese, ampliar o potencial na produção de tipologia textual ou produção científica de acordo com o componente curricular e o ano cursado.
Projetos institucionais (6,0) a escola pode promover inúmeras ações. Sugere-se: gincanas de conhecimento, desfiles culturais, projetos esportivos, feiras científicas e/ou culturais,
fóruns educacionais, palestras temáticas e análise destas.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º AO 9º ANO
Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

PROJETO DE VIDA:
Educação Ambiental- Compreender o conceito de Educação Ambiental, relacionando-o com a vida do aluno e contribuindo para a sua formação enquanto cidadão.
Abordar a relação entre o homem e a natureza, entendendo como a exploração dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente se inter-relacionam e de
que forma o aluno pode contribuir para sanar problemas ambientais, construindo coletivamente um senso crítico de responsabilidade socioambiental e
sustentabilidade, onde o educando seja incentivado a buscar formas concretas de transformação da realidade. O processo de ensino aprendizagem deverá conduzir
o aluno a compreender de que forma o seu modo de vida pode afetar de forma positiva ou negativa o meio ambiente e a sociedade ao seu redor. O resultado da
aprendizagem deverá ter como norte a construção do protagonismo e autonomia do aluno, de modo que este esteja apto a compreender, interpretar e intervir de
forma crítica nos problemas do mundo em que está inserido.
EIXOS
TEMÁTICOS

MATÉRIA E
ENERGIA

HABILIDADES

Misturas homogêneas e heterogêneas

(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.).

1,2,3

Transformações químicas

(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas
de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes
para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).

1,2,3,4,5,6

Separação de materiais

(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a produção
de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).

Materiais sintéticos
Célula como unidade da vida
Níveis de organização
VIDA E
EVOLUÇÃO

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Interação entre os sistemas locomotor e
nervoso

(EF06CI04*) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao
desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos
socioambientais.
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e
funcional dos seres vivos.
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que
os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais
do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. (EF06CI09)
Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre
os sistemas muscular, ósseo e nervoso.
(EF06CI07BA) Argumentar como as contribuições da ciência e tecnologia interferem a vida
daqueles que possuem deficiência motora.
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O sentido da visão e o uso de lentes
corretivas.
Substâncias psicoativas

(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na interação
do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes
adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.
(EF06CI08BA) Destacar as contribuições da ciência e tecnologia para facilitar a vida daqueles
que possuem deficiência visual.
(EF06CI09BA) Propor experimentos que possam demonstrar o funcionamento do olho humano.
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias
psicoativas.
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna
à atmosfera) e suas principais características.
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas
sedimentares em diferentes períodos geológicos.
(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.

TERRA E
UNIVERSO

Forma, estrutura e movimentos da Terra.

(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em
diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que
podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação
de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol;

2,3,4,5,6

(EF67CI13*) Compreender o mecanismo natural e a importância do efeito estufa para o
desenvolvimento da vida na Terra e como as ações humanas (queima de combustíveis fósseis,
desmatamento, queimadas, etc) são responsáveis para seu aumento artificial, bem como discutir
suas consequências e propostas para a reversão ou controle desse quadro.
(EF67CI08*) Avaliar como impactos provocados por catástrofes naturais ou ações humanas em
um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar extinção de espécies,
alteração de hábitos, migração, etc.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Utilização de metodologias ativas como forma de fomentar o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem. Realizar atividades em grupo, estimular a criação de feiras de ciências
contextualizando o tema com a realidade dos alunos, demonstrar experimentos científicos clássicos, promover rodas de conversa e debates e planejar intervenções na comunidade escolar visando
estimular o cuidado e responsabilidade com o meio ambiente.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL









Autoavaliação;
Avaliação oral e escrita
Trabalho em grupo
Simulados
Seminários
Debates
Portifólios
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

PROJETO DE VIDA:
Os impactos das ações antrópicas em nosso meio- Em consonância com as competências gerais da BNCC espera-se que a partir deste projeto o aluno possa
agir individual e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
inclusivos, e solidários. Respeitar o meio ambiente como parte física e extensão de sua casa, já que o mesmo é também um bem coletivo e de responsabilidade de
todos, onde os princípios básicos de sustentabilidade seja uma meta para cada cidadão.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS CONHECIMENTO
Formas de propagação
do calor

(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização
de tarefas mecânicas cotidianas.
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais
(condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica,
coletor solar etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento.

Equilíbrio termodinâmico
e vida na Terra
História dos
combustíveis e das
máquinas

(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de
máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.
(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços,
questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas.
(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho,
decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e informatização).

Diversidade de
ecossistemas

(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à
disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas.

Fenômenos naturais e
impactos ambientais

(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos
ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de
hábitos, migração etc.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de
indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de
veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde.
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira
como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a
erradicação de doenças.
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana,
considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida.

Máquinas simples

MATÉRIA E
ENERGIA

VIDA E
EVOLUÇÃO

1,2,3,4,6

Programas e
indicadores de saúde
pública

Composição do ar

(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou
antrópicos que podem alterar essa composição.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2,3,4,5,6,7,8

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
603 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Efeito estufa

TERRA E
UNIVERSO

Camada de ozônio
Fenômenos naturais
(vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e
deriva continental

(EF67CI13*) Compreender o mecanismo natural e a importância do efeito estufa para o desenvolvimento da vida na Terra e
como as ações humanas (queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas, etc) são responsáveis para seu
aumento artificial, bem como discutir suas consequências e propostas para a reversão ou controle desse quadro.
(EF67CI08*) Avaliar como impactos provocados por catástrofes naturais ou ações humanas em um ecossistema afetam suas
populações, podendo ameaçar ou provocar extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, etc.
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou
diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação.
(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a rara ocorrência desses
fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS













Aula expositiva e dialogada;
Promover fóruns de debates;
Seminários;
Feira de ciências;
Palestras;
Entrevistas;
Projetos;
Pesquisa;
Visitas técnicas;
Prática de leitura e interpretação de textos complementares;
Produção de páginas na Web (blog, canais, redes sociais etc.)
Resoluções de exercício









Autoavaliação;
Avaliação oral e escrita
Trabalho em grupo
Simulados
Seminários
Debates
Portifólios

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
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Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

PROJETO DE VIDA:
Afetividade Humana e suas subjetividades na adolescência- Em consonância com as competências gerais da BNCC esperasse que a partir deste projeto o aluno
possa:

Valorizar a diversidade de vivências culturais e apropriar-se de experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias da sociedade alinhadas ao
exercício da cidadania com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, identidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, inclusivos,
e solidários;
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
CONHECIMENTO

MATÉRIA E
ENERGIA

(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em
residências, comunidades ou cidades.
(EF08CI01BA) Comparar as fontes de energia renováveis e não renováveis, destacando os pontos favoráveis e
Fontes e tipos de energia;
não favoráveis delas, e argumentar sobre a importância ambiental do uso de fontes renováveis.
(EF08CI02BA) Propor alternativas para o uso consciente da energia, explorando as potencialidades de cada região,
levando em consideração a eficiência energética e características regionais.
(EF08CI03BA) Pesquisar sobre os modelos atômicos e justificar a aceitação do modelo de Rutherford – Bohr como
A natureza elétrica da matéria – o o que melhor representa a estrutura do átomo e a participação de partículas subatômicas (elétrons) na corrente
estudo do átomo e a construção dos elétrica.
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a
circuitos elétricos;
circuitos elétricos residenciais.
(EF08CI04BA) Identificar alguns materiais que conduzem corrente elétrica com facilidade e outros que impedem
ou dificultam a passagem de corrente.
(EF08CI05BA) Descrever como ocorrem os relâmpagos e entender como pode ocorrer o choque elétrico, e os
cuidados para evitá-los.
Cálculo de consumo de energia (EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no próprio
elétrica;
equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal.
Uso consciente de energia elétrica. (EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com
base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência
energética) e hábitos de consumo responsável.
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de
Transformação e distribuição de
energia
acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica,
por exemplo).
(EF08CI06BA) Avaliar, com criticidade, os produtos tecnológicos lançados no mercado, levando em conta a
obsolescência programada, o dispositivo gerador de energia e o impacto que pode causar no meio ambiente.
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Mecanismos reprodutivos e sua
relação com a adaptação e evolução
dos seres vivos.
Sexualidade: a ação dos hormônios
sexuais no corpo e nas emoções
Métodos contraceptivos e infecções
sexualmente transmissíveis (IST)

VIDA E
EVOLUÇÃO Múltiplas dimensões da sexualidade
humana (biológica, psicológica,
cultural, ética)
Afetividade Humana e suas
Subjetividades na Adolescência:
- Implicâncias e consequências das
drogas lícitas e ilícitas na
adolescência.

TERRA E
UNIVERSO

(EF08CI07BA) Compreender os dados que constam no selo Procel e levá-los em consideração no momento da
compra de um equipamento.
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas
semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade,
comunidade, casa ou escola.
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos
adaptativos e evolutivos.
(EF08CI08BA) Descrever a importância da reprodução sexuada para a variabilidade dos descendentes.
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos
hormônios sexuais e do sistema nervoso.
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade
de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez
precoce e indesejada e de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
(EF08CI10*) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas Infecções
Sexualmente Transmissíveis (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica,
sociocultural, afetiva e ética).

(EF08CI01JE) Reconhecimento de um ser constituído de um ser dotado de subjetividade, e que nela possuí a
capacidade de interagir e compreender os processos de psicossocial, sabendo-se também da importância dos
cuidados com a própria VIDA como também com a sociedade.
(EF08CI02JE) Identificar quais as medidas preventivas podem ser tomadas a partir de estudos e de programas
educativos de conscientização, para que com isso tenham a possibilidade de pensar criticamente, refletir sobre
suas ações diante do contexto social ao qual pertence, criando em cada mente o senso de responsabilidade.
Sistema Imunitário Humano: (EF08CI09BA) Identificar e classificar as barreiras que compõem a imunidade inata e conhecer o seu
imunidade inata (barreiras físicas, funcionamento como as barreiras químicas, físicas e biológicas do nosso corpo fazem a defesa contra agentes
químicas e biológicas) e imunidade invasores.
específica.
(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases
da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua.
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo
de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos
Sistema Solar, Terra e Lua e
tridimensionais.
(EF08CI10BA) Elaborar hipóteses sobre acontecimentos, situações ou fenômenos ocasionados pelo movimento
respectivos movimentos.
da Terra.
(EF08CI11BA) Relatar como ocorrem os eclipses.
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(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento
desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.
(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas
Clima e sua relação com a possam ser medidas.
movimentação das massas de ar
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de
alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
(EF08CI12BA) Demonstrar, através de modelos, por que os polos terrestres são mais frios do que as regiões
equatoriais.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS















Por meio de grupos de debates;
Palestras;
Club de leitura;
Club de filmes;
Produções de páginas na web (blog; canais, redes sociais);
Atividades diversificadas;
Aulas expositivas dialogadas;
Trabalhos individuais e/ou grupais;
Pesquisas sobre o tema;
Seminários;
Tarefas de assimilação de conteúdo;
Análise de vídeos ou filmes;
Projetos e feiras de ciências.
Projetos de investigação, letramento e iniciação científica.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL









Autoavaliação;
Avaliação oral e escrita
Trabalho em grupo
Simulados
Seminários
Debates
Portifólios
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Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA

PROJETO DE VIDA:
Saúde e o Desenvolvimento Sociocultural- É urgente a tomada de decisões efetivas que venham a refletir em ações mobilizadoras incluindo todos os membros da

sociedade estudantil, envolvidos em uma busca incessante de possibilidades voltadas a promover movimentos de direito, respeito, participação, informação,
possibilitando assim, atividades promovedora de uma saúde efetiva e de qualidade para todos, uma vez que a saúde não representa a mesma coisa para todas as
pessoas. Depende da época, lugar e classe social.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
CONHECIMENTO
Aspectos quantitativos das
transformações químicas
Estrutura da matéria

MATÉRIA E
ENERGIA

Radiações e suas aplicações na
saúde

Hereditariedade

Origem da vida

VIDA E
EVOLUÇÃO
Ideias evolucionistas

(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no
modelo de constituição submicroscópica.
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas,
estabelecendo a proporção entre as suas massas.
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de
moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas
pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz
que o ilumina.
(EF09CI05*) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som, assim
como a transmissão e recepção de dados da internet que revolucionaram o sistema de comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e
avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas
etc.
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X,
ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser,
infravermelho, ultravioleta etc.).
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre
ancestrais e descendentes.
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas,
fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias
em diferentes organismos.
(EF09CI01BA) Discutir as explicações formuladas em diferentes épocas, culturas e civilizações sobre a origem
da vida no planeta Terra.
(EF09CI02BA) Produzir evidências para questionar a validade da geração espontânea por meio da história da
ciência.
(EF09CI03BA) Identificar e se posicionar sobre as diferentes teorias que explicam a origem da vida na Terra.
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e
históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a
diversidade biológica.
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Preservação da biodiversidade

TERRA E
UNIVERSO

(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as
variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.
(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do
patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as
populações humanas e as atividades a eles relacionados.
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da
comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.

(EF09CI01JE) Entender a importância da desenvolvimento de hábitos novos, como forma de manter-se sempre
Saúde e o Desenvolvimento saudável, evitando assim, adquirir doenças.
(EF09CI02JE) Considerar a importância do meio rural como espaço de prevenção de doenças e de promoção de
Sociocultural
estilos de vida saudáveis: espaço com potencial para produzir alimentos de qualidade, ―limpos‖ e saudáveis e
local propício para realização de atividades laborais não sedentárias.
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes
Composição, estrutura e
localização do Sistema Solar no gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela
no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões)
Universo
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema
Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.).
Astronomia e cultura
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas
Vida humana fora da Terra
condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em
viagens interplanetárias e interestelares.
Ordem de grandeza astronômica (EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de
Evolução estelar
evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS















Por meio de grupos de debates;
Palestras;
Club de leitura;
Club de filmes;
Produções de páginas na web (blog; canais, redes sociais);
Atividades diversificadas;
Aulas expositivas dialogadas;
Trabalhos individuais e/ou grupais;
Pesquisas sobre o tema;
Seminários;
Tarefas de assimilação de conteúdo;
Análise de vídeos ou filmes;
Projetos e feiras de ciências.
Projetos de investigação, letramento e iniciação científica.
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AVALIAÇÃO FORMACIONAL







Autoavaliação;
Avaliação oral e escrita
Trabalho em grupo
Simulados
Seminários
Debates
 Portfólios
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ORGANIZADOR CURRICULAR: EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I

ESTÁGIO I

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO”- Autoconhecimento: Escolhas Profissionais- Trabalhar com ―projetos de vida‖ dentro da escola é um complemento importante à personalização do ensino. Uma vez
que você já sabe das particularidades dos sujeitos da EJAI, agora é preciso descobrir aonde eles querem chegar, para ajudá-los e orientá-los nesse caminho. Os estudantes têm biografias muito
distintas e, além de todas as informações que eles consomem diariamente, os rumos que suas vidas vão tomar são cada vez mais variados. Para muitas pessoas, pensar no presente/futuro, fazer
planos é algo natural. Organizar-se para sua realização, entretanto, normalmente é um grande desafio. Enquanto, no passado, a escola buscava uniformidade de resultados para gerar operários
capazes de participar da economia industrial, hoje em dia dependemos muito mais da pluralidade para melhorar um novo mercado e a qualidade de vida. No mundo atual, com o amplo crescimento
do conhecimento humano, não é mais possível passar por todos os conteúdos importantes à vida escolar de um estudante, principalmente para os alunos dessa modalidade. O essencial é que ele
aprenda a identificar o que precisa, num determinado momento, e como acessar aquela informação para avançar. Quando personalizamos o ensino, a escola cria uma cultura de dar a oportunidade
para que os estudantes possam se dedicar ao desenvolvimento dos próprios interesses, com o apoio e a orientação do professor, em busca do autoconhecimento e de metas pessoais. Construir
caminhos é construir o aqui e agora, ajudando os jovens, adultos e idosos a entender sua relação com tudo que os cerca, buscando soluções para as questões que os incomodam, neste momento,
e incentivando-os a refletir sobre as consequências de suas opções/ações.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
TEMÁTICAS/
ESPECÍFICAS
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
IDENTIDADE
- Saúde é fundamental:
Eu
cidadão; eu me cuido.
(autovalorização:
 O que é ter
mobilizando os meus
saúde?
recursos, ação! Sou sujeito
da minha própria vida)
- As vacinas previnem.

(EJAIE1CI01JE) Compreender que a saúde é produzida nas relações com o meio físico, econômico e sociocultural,
identificando fatores de risco à saúde pessoal e coletiva presentes no meio em que vive.
(EJAIE1CI02JE) Avaliar a saúde como bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo, e não apenas como ausência
de doenças.
(EF01CI04BA) Pesquisar práticas para uma vida saudável e discutir a importância delas para uma melhor qualidade
de vida.
(EJAIE1CI03JE) Promover ações de intervenção para melhoria da saúde individual e coletiva.
(EJAIE1CI04JE) Reconhecer a vacinação como uma forma de prevenção a doenças.
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(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a
MUNDO DO TRABALHO E - Os alimentos maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual
TECNOLOGIAS
previnem, curam.
e coletiva e para a erradicação de doenças.
(EJAIE1CI05JE) Relacionar o agente patogênico às vacinas correspondentes.
(EJAIE1CI06JE) Conhecer os recursos da comunidade voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
Direitos do trabalhador e
consumidor;
em especial os serviços de saúde para cada faixa etária.
(EJAIE1CI07JE) Reconhecer o processo de alimentação como forma de obtenção de nutrientes (materiais e energia)
para o funcionamento e crescimento do corpo.
(EJAIE1CI08JE) Identificar a importância de uma alimentação saudável para o crescimento e o desenvolvimento do
corpo, bem como a prevenção de doenças.
(EJAIE1CI09JE) Perceber e compreender nos rótulos dos produtos, o valor nutricional dos alimentos identificando os
- Qualidade de vida e que são ofensivos à saúde.
condições saudáveis (EF01CI04BA) Pesquisar práticas para uma vida saudável e discutir a importância delas para uma melhor qualidade
do ambiente.
de vida.
(EJAIE1CI10JE) Estabelecer relações entre qualidade de vida humana e condições saudáveis do ambiente.
(EJAIE1CI11JE) Constatar a interdependência entre o ser humano e o ambiente como forma de obtenção de bem
estar tanto físico quanto mental, reconhecendo-se como parte integrante dos grupos humanos que constituem a
biodiversidade.
(EJAIE1CI12JE) Identificar os processos de reprodução, alimentação, locomoção, sustentação, respiração, moradia
e defesa do ser humano.
(EJAIE1CI14JE) Reconhecer a diversidade local dos seres vivos, seus respectivos ciclos, as relações existentes
SOCIEDADE E CULTURA
entre os fatores bióticos e abióticos.
(EJAIE1CI15JE) Valorizar habilidades pessoais utilizando-as para benefício próprio e dos outros;
- Espírito
Direitos sociais e públicos;
(EJAIE1CI16JE) Reconhecer as características de um empreendedor e a importância do aperfeiçoamento contínuo
empreendedor;
e do uso de tecnologias no mercado de trabalho atual.
(EJAIE1CI17JE) Entender a função social de cada profissão, com destaque as relacionadas a área da saúde e os
equipamentos por eles utilizados.
(EJAIE1CI18JE) Conhecer as normas e leis de proteção aos profissionais da saúde.
- Corpo humano, (EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do corpo humano e explicar
respeito à diversidade. suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo são necessários para a manutenção da
saúde.
(EJAIE1CI19JE) Ampliar o debate sobre relações de gênero, de etnia, de afetividade e sexualidade.
(EJAIE1CI20JE) Perceber a produção de equipamentos tecnológicos que auxiliam na promoção do bem estar, na
satisfação com o próprio corpo.
(EF01CI04)* Reconhecer a diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças.
(EJAIE1CI21JE) Entender a relação entre doenças como: Anemia Falciforme, Alzheimer, Parkinson, câncer de
- Saúde auditiva e
mama, de pele, de próstata, entre outras, relacionadas à faixa etária, etnia, gênero, tipo de clima, condições sociais
visual.
etc.
(EF03CI01BA) Perceber paisagens sonoras de distintos espaços geográficos (campo, litoral, centro de uma
metrópole, cachoeira, etc) através de áudio e vídeo ou visitas a campo.
(EF03CI02BA) Comparar o som produzido pelos objetos e associar essas particularidades com a composição dos
diferentes materiais.
(EF03CI03BA) Perceber sons presentes no corpo e nos espaços de convivência em que está inserido.
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(EF03CI04BA) Discutir os possíveis danos que o uso excessivo do fone de ouvido pode ocasionar ao aparelho
auditivo.
(EJAIE1CI23JE) Discutir os possíveis danos que o excesso de exposição a telas de celulares, tablets, notebooks,
televisores, pode ocasionar à visão.
(EJAIE1CI24JE) Reconhecer a existência de projetos e programas assistenciais de cuidados com a visão e audição
como um direito social conquistado.
(EJAIE1CI25JE) Compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por dimensões biológicas,
afetivas e sociais.
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na interação do organismo com
o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes
defeitos da visão.
(EF06CI08BA) Destacar as contribuições da ciência e tecnologia para facilitar a vida daqueles que possuem
deficiência visual.
(EF06CI09BA) Propor experimentos que possam demonstrar o funcionamento do olho humano.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Para trabalhar no ensino de Ciências, deve-se levar em conta o percurso do estudante, o saber socialmente construído, a sistematização do conhecimento produzido historicamente nas agências
sociais (família, grupos de amigos, escola, aldeias, quilombos, etc.). Para efetivar esse trabalho, propõe-se indicações metodológicas como:
Pesquisa de campo. Leituras técnicas e interpretação. Construção de maquetes. Uso das tecnologias (vídeo, slides, pôsteres, aplicativos, mídias sociais, infográficos, exibição de filmes documentários). Estudo do meio (visita a campo). Aula invertida. Campanhas publicitárias (jornal, adesivos). Oficinas temáticas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa
maneira, é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa:
problematização; observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos,
gráficos, esquemas e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO II
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖- Maturidade e Vida Financeira: Esta proposta visa para atender às especificidades de quem está fora da faixa etária adequada e deseja retomar as atividades escolares,
ao mesmo tempo em que pretende inserir-se no mundo do trabalho, sendo desenvolvida por meio de práticas pedagógicas voltadas as necessidades dos educandos dessa modalidade. A escola
precisa gerar perspectivas de desenvolvimento pessoal aos estudantes, possibilitando-lhes fazer as escolhas que mais se ajustem aos seus projetos de vida. ―Uma das preocupações maiores tanto
dos jovens como dos adultos e idosos que não têm a escolaridade concluída no seu tempo, é adequar-se às demandas do mundo do trabalho. Esse projeto de vida busca contribuir para o
desenvolvimento pessoal dos nossos educandos, no que diz respeito à descoberta da própria identidade, à percepção clara do que se quer, dos próprios sonhos, de uma percepção mais ampliada
do mundo e de suas relações. ―Precisamos ser a escola das escolhas, dando várias opções aos nossos estudantes‖. E a vida Financeira é um tema necessário ao exercício da cidadania e à
economia familiar. Os sujeitos dessa modalidade, em sua maioria, recebem salários baixos, entretanto, muitas famílias comprometem o salário do mês, consumindo mais do que ganham, originando
dificuldades financeiras, pois as dívidas vão se avolumando de forma que a inadimplência cresce sem controle. A facilidade na aquisição de créditos é uma realidade no mundo capitalista e, sem
a consciência do que podem ou devem adquirir para viver bem, as pessoas acabam contraindo dívidas e ocasionando desajustes de diversas ordens. A falta de conhecimento da área financeira,
no dizer de Stahlhöfer, (2013), ―analfabetismo financeiro‖ provoca na sociedade um descontrole tal que Cerbasi (2003) inquire, discutindo a respeito dos resultados que essas atitudes desenfreadas
causam, acarretando alterações nos seus hábitos, no que diz respeito a doenças, desequilíbrios emocionais, levando a desentendimentos entre os membros das famílias. Diante do exposto,
considerando imprescindível para nossos jovens, adultos e idosos o estudo da Educação Financeira nas aulas, sendo fundamental introduzir esta temática nas discussões, e assim, poderão se
utilizar dos conhecimentos adquiridos para tomar decisões eficientes com relação ao uso e controle do dinheiro. O estudo da Educação Financeira pode vir a contribuir com os indivíduos no sentido
de fazer escolhas inteligentes relacionadas ao dinheiro, nas transações financeiras e no consumo consciente, promovendo o bem-estar desses indivíduos que optam por estudar esta temática e
aplicar em suas vidas. É possível entender que a Educação Financeira pode se tornar uma ferramenta capaz de conquistar qualidade de vida.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
(EJAIE2CI01JE) Compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e uma
IDENTIDADE
- Eu no universo.
atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, política e cultural.
(EJAIE2CI02JE) Conhecer como se deu a origem do universo e da vida no planeta segundo relatos
científicos.
(EJAIE2CI03JE) Respeitar os conhecimentos dos mais vividos e suas explicações para os fenômenos da
Diversidade (etnia, raça e
1,2,3,4,5,6,7,8
gênero, manifestações - Os corpos celestes e a influência ciência (senso comum), agregando-lhes explicações científicas.
(EJAIE2CI04JE) Reconhecer os investimentos em pesquisas e equipamentos utilizados no estudo do
no cotidiano das pessoas.
religiosas);
universo e suas.
(EJAIE2CI05JE) Identificar alguns ciclos da natureza no espaço e no tempo (dia e noite, estações do ano)
estabelecendo relação com os ritmos dos seres vivos.
(EF03CI08)* Reconhecer a existência de diferentes objetos celestes (asteroides, cometas, galáxias, etc.),
- Movimento aparente do Sol no
e a sua dinâmica
céu.
(EJAIE2CI06JE) Caracterizar os movimentos visíveis de corpos celestes no horizonte e seu papel na
orientação espaço-temporal hoje e no passado da humanidade.
(EJAIE2CI07JE) Reconhecer a influência dos astros nas crenças e misticismo que norteiam a
- O Sol como fonte de luz e calor. religiosidade na vida de algumas pessoas.
(EF02CI07)* Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia, percebendo a alteração ao longo
do ano e associá-las ao tamanho da sombra projetada.
(EF01CI06)* Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo e tipos de
atividades diárias dos seres humanos, interferindo no cotidiano.
(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de superfície
(água, areia, solo, superfícies escuras, claras, metálicas, etc.).
- Terra, nossa casa.
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(EF02CI08BA)* Relatar a influência do sol e do raio ultravioleta sobre o corpo humano (benefícios e
cuidados/ doenças e tratamentos).
(EJAIE2CI08JE) Reconhecer a influência do sol nas atividades do campo do município.
(EF03CI07) Constatar as características da Terra (como seu formato esférico, a presença de água, solo
etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do

planeta (mapas, globos, fotografias etc.).

(EJAIE2CI09JE) Identificar e caracterizar os movimentos do planeta relacionando-os à vida na Terra.
(EJAIE2CI10JE) Reconhecer a chegada do homem à lua como um acontecimento essencial para o

avanço nas pesquisas e descobertas sobre nosso planeta.
(EJAIE2CI11JE) Perceber a dinâmica do interior do planeta e sua relação com a parte exterior.
(EJAIE2CI12JE) Conceituar e compreender a dinâmica existente na biosfera.
- Respeito à diversidade.
(EJAIE2CI13JE) Problematizar as questões raciais, políticas, religiosas e de gênero analisando suas
repercussões em escala local, nacional e mundial.
(EJAIE2CI14JE) Reconhecer e respeitar os diversos elementos da diversidade étnica, religiosa, social, de
MUNDO DO TRABALHO - Os recursos naturais brasileiros: raça e gênero.
E TECNOLOGIAS
 Renováveis: a fauna, a (EJAIE2CI15JE) Identificar e caracterizar os recursos renováveis e os não renováveis disponíveis no
flora, cultivos e criações. ambiente, destacando os que existem no país e no município, bem como sua exploração.
(EJAIE2CI16JE) Avaliar criticamente o uso dos recursos naturais pelo ser humano.
Renda e consumo;
(EJAIE2CI17JE) Identificar etapas de transformação de recursos naturais de origem animal, vegetal ou
 Não renováveis: os mineral, em produtos manufaturados ou industrializados com ou sem o uso de tecnologias.
(EJAIE2CI18JE) Reconhecer os documentos que expressam os direitos de consumidor, referentes à
minerais, o petróleo.
procedência dos recursos explorados como forma de contribuir para a preservação e equilíbrio da
natureza.
(EJAIE2CI19JE) Caracterizar causas e consequências da poluição da água, do ar e do solo.
(EJAIE2CI20JE) Identificar as diversas fontes de energia na natureza, seus modos de obtenção,
transformação e uso para o desenvolvimento da humanidade, destacando ainda os pontos positivos e
- Fontes de energia:
negativos de cada uma delas.
 Energia Solar;
(EF02CI09BA) Reconhecer as tecnologias que envolvem os conhecimentos da energia solar, eólica e
 Energia eólica;
hidrelétrica.
 Energia hidroelétrica;
(EJAIE2CI21JE) Perceber o aumento da produção e consumo da energia solar no país e município como
fonte de renda e para uso doméstico.
(EJAIE2CI22JE) Reconhecer a importância do ar na produção de energia limpa, renovável.
(EJAIE2CI23JE) Perceber o aumento da produção de energia eólica e os lugares estratégicos/propícios
para sua instalação.
(EJAIE2CI24JE) Conhecer como se dá a produção da energia proveniente da força da água, seu uso e
os impactos no meio ambiente.
(EJAIE2CI25JE) Localizar lugares do Brasil que detêm a maior produção de energia elétrica a partir do
- Os seres vivos nos ecossistemas.
sol, da força da água e do vento.
 Plantas;
(EJAIE2CI26JE) Identificar a empresa responsável pelo fornecimento de energia e compreender as contas
 Animais.
referentes ao consumo.
(EF02CI04)* Identificar e descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da
vida, local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em
que eles vivem.
Os movimentos da Terra;
O satélite natural da Terra
e a chegada do homem à
lua.
A estrutura do planeta;
O interior do planeta e
seus movimentos.
A biosfera.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
615 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

- Usos do solo

SOCIEDADE
CULTURA

E - Os resíduos sólidos nas cidades
brasileiras e no município de
Jeremoabo.

Meio ambiente, saúde e
qualidade de vida;
- Limpeza pública:
 A coleta e o destino dos
resíduos
sólidos
domésticos no município.
 Os aterros sanitários.
 Os lixões.
 A reciclagem do que é
descartado.

- Água: fonte de vida.

(EF02CI06BA) Identificar exemplos de ambientes preservados e ambientes não preservados e analisar a
importância da preservação e conservação do ambiente para manutenção da vida na Terra e como
requisito de qualidade de vida.
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem no ciclo da vida em animais de diferentes
habitats, inclusive o homem.
(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas comuns.
(EF03CI05BA) Identificar as características de gênero nos animais, inclusive do ser humano.
(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas em geral,
destacando os princípios básicos da fotossíntese.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres
vivos.
(EF02CI07BA)* Identificar e valorizar a fauna e a flora local estabelecendo relação com as condições
climáticas da região.
(EJAIE2CI27JE) Identificar causas e consequências da exploração predatória de animais e plantas do
município.
(EF03CI06BA)* Conhecer alternativas para preservação de plantas e animais ameaçados de extinção no
país e no município.
(EJAIE2CI28JE) Reconhecer situações de equilíbrio e desequilíbrio ambiental.
(EJAIE1CI13JE) Compreender a dinâmica das cadeias alimentares.
(EJAIE2CI29JE) Reconhecer a existência de uma variedade de tipos de solo no país e no município, que
determinam o seu uso.
(EF03CI10)* Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras
possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida no país e no
município.
(EJAIE2CI30JE) Reconhecer as diferentes profissões que envolve o uso do solo.
(EJAIE2CI31JE) A degradação do solo proveniente do uso de componentes químicos.
(EJAIE2CI32JE) Analisar as leis de proteção do uso do solo.
(EJAIE2CI33JE) Identificar a produção de lixo como um grande problema que ameaça a vida na Terra,
que atrai animais que transmitem doenças, polui o solo, a água, o ar.
(EJAIE2CI34JE) Relacionar o correto destino de lixo e esgoto, bem como o tratamento de água, com a
prevenção de doenças (verminoses e diarreias).
(EF01CI01BA) Identificar ações humanas que provocam poluição ou degradação do meio ambiente nos
espaços de convivência, que levam a perda da qualidade de vida de plantas, animais e do próprio homem.
(EF01CI02BA) Identificar práticas que ocorrem na sua região que promovam o uso mais consciente de
materiais, como metais, papéis, plásticos e madeira.
(EJAIE2CI35JE) Reconhecer formas adequadas (aterro sanitário, usina de compostagem, reutilização ou
reciclagem de materiais) ou inadequadas (lixo a céu aberto) de tratamento de lixo.
(EJAIE2CI36JE) Identificar objetos ou materiais que podem ser reutilizados ou reciclados dentre alguns
considerados rotineiramente como lixo doméstico ou escolar, valorizando o trabalho dos catadores de
materiais recicláveis e colaborando com a redução da emissão de lixo.
(EJAIE2CI37JE) Caracterizar causas e consequências da poluição da água, do ar e do solo.
(EJAIE2CI38JE) Reconhecer a importância da água, da luz, do solo, do ar e dos seres vivos em diferentes
ambientes, e suas relações de interdependência.
(EJAIE2CI39JE) Reconhecer a importância da água e seu ciclo para a manutenção da vida no planeta.
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(EJAIE2CI40JE) Avaliar criticamente a obtenção e o uso da água pelo ser humano, como por exemplo, a
perfuração de poços artesianos.
(EJAIE2CI41JE) Analisar a desigual captação e distribuição de água no município e no mundo, e as
tecnologias adotadas para sua obtenção.
(EJAIE2CI42JE) Identificar as etapas de captação e tratamento da água por empresas responsáveis.
(EJAIE2CI43JE) Analisar as leis municipais e nacionais de proteção de exploração dos recursos hídricos.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender.
Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Exposição seguida de exercícios;
-Resolução de problemas investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
- Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deverá ocorrer em vários momentos da aprendizagem, ou, seja de forma contínua, a partir de debates, observação do aluno, trabalhos individuais e em grupos, trabalhos de pesquisa
e outros instrumentos que permitam observar o progresso e as dificuldades dos alunos.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖, através
de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que estimulem a criatividade – o
exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser e estar no mundo. Aprender
pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro dimensões da aprendizagem que podem
ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes constituem elementos como a descoberta, a
compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um pensamento produtivo perfazendo a dimensão do
aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do aprender a conviver se fundamenta pela convivência,
sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o
empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto.
A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de
construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente
determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e
protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade, mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e
passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos, ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a
escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem
uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
(EJAIE3CI01JE) Conhecer os direitos referentes à saúde.
- Saúde e cidadania
(EJAIE3CI02JE) Elaborar ações voltadas a promoção da saúde e
IDENTIDADE
1,2,3,4,5,6,7,8
prevenção de doenças e agravos.

A saúde como direito
(EJAIE3CI03JE) Conscientizar-se sobre seus direitos e sua

A saúde da população.
Direitos humanos e civis
participação na construção de uma sociedade cidadã.
(EJAIE3CI04JE) Reconhecer o espaço, bem como semelhanças,
- Nosso corpo: organização e funcionamento
diferenças e cuidados a respeito de si e do outro.

Célula, unidade básica dos seres vivos;
(EJAIE3CI05JE) Identificar e caracterizar a estrutura e a função dos

Tecidos;
componentes celulares;

Órgãos;
(EJAIE3CI06JE) Interpretar informações por intermédio do

Sistemas;
estabelecimento de relações, de semelhanças e diferenças e de
- Diversidade da vida
sequências de fatos.
Introdução à ecologia;
MUNDO DO TRABALHO E 
(EJAIE3CI07JE) Compreender o conceito de ecologia e sua

As características dos seres vivos;
TECNOLOGIAS
importância para o meio ambiente.

Teia alimentar;
(EJAIE3CI08JE) Compreender a diferença entre habitat e nicho
1,2,3,4,5,6,7,8

O estudo dos seres vivos;
ecológico.

Relações
entre
os
seres
vivos;
Segurança e saúde
(EJAIE3CI09JE) Associar os fatores abióticos e bióticos com o que

Habitat;
visto no dia a dia.
no trabalho;

Ambiente;
(EJAIE3CI10JE) Analisar a importância da preservação da fauna e

Fatores abióticos;
flora como forma de evitar a extinção de espécies.
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Fatores bióticos;

Quando um animal é extinto.
SOCIEDADE E CULTURA - Ciência e Tecnologia

Prevenção de acidentes no trabalho

A ciência e a tecnologia no contexto social.
Ciências
e
artes
- Alimentação e digestão
(sensibilidade, percepção e

Alimentos e nutrientes;
manifestações artísticas)

Os alimentos, suas funções no organismo e importância da dieta
equilibrada;

Alimentação saudável;

Problemas ligados à alimentação;

A conservação dos alimentos;

Pirâmide alimentar;

A importância da mastigação;

O caminho do alimento;

Como é a digestão.
- Água e saneamento básico

Tratamento da água e do esgoto

Coleta e destino do lixo

Por que precisamos da água?

Ciclo hidrológico

Propriedades da água

As reservas de água no Brasil e no mundo

Tratamento da água

Doenças relacionadas à água
- Consumo consciente
e reciclagem

Símbolos da Reciclagem

Separação de materiais

Os benefícios da reciclagem para o cidadão
- Solo

Formação do solo

Componentes do solo

Como usamos o solo

Doenças causadas pelo solo

Agricultura sustentável

Produtos orgânicos

Produtos transgênicos
- Ar

O ser humano e o ar;

A composição e o caminho do ar;

Alteração da composição do ar

Destruição da camada de ozônio

(EJAIE3CI11JE) Entender as relações ecológicas harmônicas e
desarmônicas existentes na natureza, além dos seres vivos com os
seus respectivos hábitats.
(EJAIE3CI12JE) Reconhecer como a ciência e a tecnologia afetam o
bem estar social a cultura, o desenvolvimento econômico e o
progresso das sociedades.
(EJAIE3CI13JE) Identificar, relatar e analisar condições de risco e a
prevenção de acidentes nos ambientes de trabalho.
(EJAIE3CI14JE) Reconhecer equipamentos tecnológicos que
necessitam do uso dos sentidos no cotidiano, suas vantagens e
desvantagens;
(EJAIE3CI15JE) Relacionar conhecimento científico e tecnológico
com questões sociais e ambientais, propondo estratégias de
enfrentamento, identificando os riscos e benefícios de sua aplicação;
(EJAIE3CI16JE) Reconhecer a contribuição da Ciência e da
Tecnologia para maior produtividade nas lavouras.
(EJAIE3CI17JE) Identificar e reconhecer a importância das diferentes
substâncias presentes nos alimentos e necessárias à manutenção da
nossa vida.
(EJAIE3CI18JE) Conhecer algumas doenças causadas por dietas mal
equilibradas;
(EJAIE3CI19JE) Compreender a função dos diferentes órgãos que
compõem o sistema digestivo;
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção
de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros.
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de
transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias e
protozoários), atitudes e medidas adequadas para prevenção de
doenças a eles associadas.
(EJAIE3CI20JE) Relacionar os problemas socioambientais e
socioculturais com a promoção da saúde pública;
(EJAIE3CI21JE) Reconhecer o saneamento básico como medida que
contribui com a qualidade de vida e preservação do meio ambiente.
(EJAIE3CI22JE) Ler e interpretar gráfico representativo das
porcentagens de água disponível no planeta, aplicando os
conhecimentos obtidos sobre contaminação e mau uso da água
relacionando-os como forma de desperdício.
(EJAIE3CI23JE) Compreender a natureza como um todo dinâmico,
sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações do
mundo em que vive.
(EJAIE3CI24JE) Criar soluções tecnológicas para o descarte
adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na
escola e/ou na vida cotidiana e construir propostas coletivas para um
consumo mais consciente.
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Doenças transmitidas pelo ar;

Combatendo a poluição do ar.
- A biodiversidade

A biodiversidade no Brasil e no mundo

Ameaças à biodiversidade;

O uso da flora e da fauna pelos seres humanos;

A proteção ao meio ambiente;

Alguns parques nacionais brasileiros;
- Desmatamento

Agravamento do efeito estufa e aquecimento global;
- O lixo e as expressões artísticas.
- Reciclagem e empreendimento.

(EJAI05CI25JE) Reconhecer os benefícios da reciclagem para a vida
humana e a sua relação com o meio ambiente em seus aspectos social
e econômico, identificando os símbolos próprios de reciclagem e
debater a importância da separação dos materiais.
(EJAIE3CI26JE) Compreender a importância da biodiversidade dos
ecossistemas e associar a leitura de imagens de espécimes da fauna
e da flora dos ecossistemas, para melhor compreensão de suas
características.
(EJAIE3CI27JE) Relacionar conhecimento científico e tecnológico
com questões sociais e ambientais, propondo estratégias de
enfrentamento, identificando os riscos e benefícios de sua aplicação;
(EJAIE3CI28JE) Assumir posturas críticas em relação à interferência
negativa do ser humano no ambiente, provocando a poluição do ar, do
solo
(EJAIE3CI29JE) Identificar as diversas expressões e os artistas
responsáveis por obras de artes produzidas a partir do lixo.

(EJAIE3CI30JE) Reconhecer a reciclagem como forma de
empreendimento e identificar ações que deram certo.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender.
Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Exposição seguida de exercícios;
-Resolução de problemas investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
- Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deverá ocorrer em vários momentos da aprendizagem, ou, seja de forma contínua, a partir de debates, observação do aluno, trabalhos individuais e em grupos, trabalhos de pesquisa e
outros instrumentos que permitam observar o progresso e as dificuldades dos alunos.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que
estimulem a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser
e estar no mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro
dimensões da aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes
constituem elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um
pensamento produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do
aprender a conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem
ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que
na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar
um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A
proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de
jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade,
mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos,
ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e
motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula,
podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
- Água, saúde e saneamento básico:
 Água no corpo humano:
sistema urinário;
 O consumo de água e
IDENTIDADE
saúde humana (A contaminação da
água por microrganismos; Hábitos de
Responsabilidade Social higiene e o uso da água no
cotidiano);
 Tratamento da água e
esgoto doméstico
 Fenômenos naturais e
impactos ambientais;
 Saúde e qualidade de vida;

(EF02CI03*) Discutir os cuidados necessários à prevenção de doenças por meio da higiene pessoal
e coletiva.
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o
ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica,
no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

1,2,3,4,5,6,7,8

(EF05CI06*) Selecionar argumentos que justifiquem por que o sistema urinário é responsável pelo
processo de filtração do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas.
(EF05CI12*) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por
buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida. Interpretando dados referentes às condições
de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de
saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, coleta de lixo, incidência
de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de políticas públicas
destinadas à saúde sócio-afetivo-emocional.
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(EF06CI02BA) Identificar e propor experimentos que demonstrem as transformações químicas.
(EF06CI03BA) Analisar, registrar e discutir os resultados dos experimentos realizados sobre as
transformações químicas.
(EF06CI04BA)* Investigar processos que permitam a purificação de um material homogêneo e a
separação dos componentes de um material heterogêneo, como por exemplo, no caso do tratamento
da água e esgoto doméstico.
- Biomas brasileiros:
 Biomas;
 A Amazônia;
 A Mata Atlântica;
 O Cerrado;
 A Caatinga;
 O Pantanal;
 O Pampa.

1,2,3,4,5,6,7,8
(EJAIE4CI01JE) Reconhecer a existência de fenômenos naturais que impactam no meio ambiente.
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos
componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo
ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EJAIE4CI02JE) Comprovar que a harmonia no meio ambiente tem relação direta com a saúde e a
qualidade de vida.
(EJAIE4CI03JE) Identificar, localizar e caracterizar as peculiaridades básicas dos biomas brasileiros,
reconhecendo a importância da preservação da biodiversidade.

MUNDO
TRABALHO
TECNOLOGIAS

DO
E

Competências para o
século XXI;

(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de
água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar à temperatura etc., correlacionando essas
características à flora e fauna específicas.
(EF07CI03BA) Identificar os ecossistemas presentes no estado da Bahia e no município,
caracterizando-os e destacando todo potencial positivo de cada um deles.
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(EF07CI04BA) Propor a construção de cadeias e teias alimentares possíveis de acontecer no
ecossistema em que a escola está inserida.
SOCIEDADE
CULTURA

E
(EF07CI05BA) Identificar as características dos seres vivos e associá-las aos respectivos reinos.

Manifestações culturais:
identidade de um povo
- A fauna das residências:
 Animais silvestres e
domésticos – de estimação;
 As zoonoses;
As pragas urbanas.

(EF07CI06BA) Comparar as diferenças e semelhanças entre os grupos dos seres vivos, percebendo
o elo entre eles.
(EJAIE4CI04JE) Identificar a relação intima entre os seres humanos e os animais, destacando a
reciprocidade/cumplicidade, os cuidados, exploração, maus tratos e zoonoses existentes.
(EJAIE4CI05JE) Identificar e evidenciar as pragas urbanas como responsáveis pela proliferação de
doenças prejudicando a saúde humana.
(EJAIE4CI06JE) Compreender que as pragas urbanas não causam danos quando em desequilíbrio
na natureza, mas se transformam em pragas devido ao desequilíbrio ecológico.
(EF07CI08BA) Identificar os principais animais peçonhentos em sua região e discutir a importância
da prevenção de acidentes com esses animais.

- A produção de alimentos no campo
(EJAIE4CI07JE) Identificar métodos, produtos e manuseio adequados de combate e controle das
e na cidade:
pragas urbanas, bem como reconhecer como responsabilidade de todos, a realização de tais ações.
 Produção, circulação e consumo
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de
de mercadorias;
água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas
características à flora e à fauna específicas.
(EF07CI05)* Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do
tempo, para a produção de alimentos, e avaliar avanços, questões econômicas e problemas
socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas.

- Alimentação dos seres vivos:
 Origem dos alimentos;
 Seres que produzem / seres que
apenas consomem alimentos.
 As cadeias alimentares;
 A decomposição.

(EF07CI06)* Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana
quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias para
a produção, circulação e consumo (como automação e informatização), bem como os impactos
ambientais causados pela produção.
(EF07CI02BA)* Identificar e comparar as variadas fontes de energia (hidrelétrica, solar, eólica,
nuclear, etc.) utilizados cada vez mais nas indústrias alimentícias presentes tanto no campo quanto
nas cidades, ressaltando os pontos positivos e negativos de cada uma delas.
(EJAIE4CI08JE) Reconhecer o processo de alimentação como forma de obtenção de nutrientes
(materiais e energia) para o funcionamento e crescimento do corpo.
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(EJAIE4CI09JE) Conceituar e identificar produtores, consumidores e decompositores em uma cadeia
alimentar.




- Os alimentos:
Os nutrientes (proteínas, lipídios,
carboidratos, vitaminas e sais
minerais.
O valor nutricional dos alimentos;
O processamento dos alimentos.

- O corpo humano e os alimentos:
 Os órgãos e os sistemas do
corpo humano;
 A digestão (As enzimas);
 Os órgãos do sistema digestório
(O papel dos dentes na
digestão);
 A saúde do sistema digestório
(Cuidados com os dentes,
Doenças comuns do sistema
digestório)

(EJAIE4CI10JE) Descrever a composição de cadeias alimentares reconhecendo a importância da
manutenção de sua harmonia para um equilíbrio ecológico.
(EJAIE4CI11JE) Correlacionar a cooperação de fungos e bactérias no processo de decomposição,
reconhecendo a importância ambiental desse processo.
(EJAIE4CI12JE) Compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por dimensões
biológicas de órgãos e sistemas.
(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são
considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação
das funções desses sistemas.
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos
nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.
(EF05CI07BA)* Justificar a importância da mastigação dos alimentos para sua saúde, reconhecendo
a função dos dentes nesse processo.
(EJAIE4CI14JE) Relacionar cuidados bucal e hábitos alimentares saudáveis com a prevenção de
doenças.
(EJAIE4CI15JE) Descrever as causas e as doenças comuns do sistema digestório, bem como os
tratamentos existentes na sua recuperação.

- Hábitos alimentares dos brasileiros:
 Transformações dos hábitos
alimentares ao longo da vida;
 A alimentação e o gasto
energético;
 A obesidade;

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares
(nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a
manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais e alimentares (como obesidade,
subnutrição, bulimia, anorexia etc.) entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos (tipos
e quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física etc.).

(EF05CI08BA) Associar a alimentação humana a questões sociais, condições ambientais e culturais,
- A medicina científica e a medicina
como fome, indústria alimentícia, etc.
popular:
 Fitoterapia;
(EF05CI09BA) Analisar e interpretar rótulos de alimentos, identificando prazos de validade, toxidez,
 A evolução da medicina científica presença ou não de gorduras, açúcares e outros nutrientes.
(início, avanços, futuro);
- A prática de atividades físicas:
 Interação entre os sistemas
locomotor e nervoso;

(EJAIE4CI16JE) Propagar com a utilização do marketing digital, os cuidados com a alimentação e o
corpo como forma de destacar-se no mercado de trabalho.
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O sistema musculoesquelético e (EJAIE4CI17JE) Distinguir a medicina científica da medicina popular, identificando práticas
os movimentos do corpo (O alternativas de saúde, analisando criticamente o atendimento das camadas populares.
esqueleto; Os músculos; O
(EJAIE4CI18JE) Respeitar os conhecimentos dos estudantes e suas explicações para os fenômenos
sistema cardiovascular);
da ciência (senso comum), agregando-lhes explicações científicas.
(EJAIE4CI19JE) Argumentar a utilização e eficácia dos produtos utilizados na medicina alternativa
fitoterápica.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na
análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de
saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos
resultados de políticas públicas destinadas à saúde.
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e
funcional dos seres vivos.
 Efeitos da atividade física;
(EF06CI06)* Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os
 O sedentarismo.
organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais
do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da
interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.
(EF06CI07BA) Argumentar como as contribuições da ciência e tecnologia interferem a vida daqueles
que possuem deficiência motora.
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias
psicoativas.
(EF06CI10BA) Discutir a ação das bebidas alcoólicas no funcionamento do cérebro e de que forma
- Reprodução humana:
isso afeta o sistema locomotor, podendo causar acidentes no trânsito, no trabalho, etc.
 Sexo e sexualidade;
(EJAIE4CI20JE) Relatar a eficácia da prática de atividades físicas para o bom funcionamento do
 A adolescência;
corpo, resultando no aumento da qualidade de vida e evitando doenças.
 O sistema genital feminino e
(EJAIE4CI21JE) Identificar e descrever as especificidades do sedentarismo verificando as relações
masculino;
entre o este e os problemas de saúde como o risco muito maior de contrair doenças como diabetes
 A fecundação;
e hipertensão, além de conhecer atividades para combater esse mal.
 A gestação e o parto;
(EF08CI08)* Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a
 Os métodos contraceptivos;
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso, além de identificar o processo de reprodução
 As DSTs.
do ser humano.
(EJAIE4CI22JE) Conhecer os métodos contraceptivos e comportamentais, como: tabelinha ou
calendário, temperatura, muco cervical, camisinha masculina e feminina, diu, pílula, pílula do dia
seguinte e esterilização e de preservação a (IST) infecção sexualmente transmissível.
(EJAIE4CI23JE) Perceber que os métodos contraceptivos adotados têm relação direta com as
manifestações culturais do lugar de vivência.
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar
a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais
adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST).
(EJAIE4CI24JE) Relatar todo o processo de gestação, como cuidados e acompanhamentos, e os
variados tipos de parto existentes e suas especificidades.
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(EJAIE4CI25JE) Reconhecer a evolução da medicina e tecnologias utilizadas no processo de
fecundação, gestação e partos.
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas
Infecções Sexualmente Transmissíveis (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de
prevenção.
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana
(biológica, sociocultural, afetiva e ética).
(EF08CI10BA) Identificar e classificar as barreiras que compõem a imunidade inata e conhecer o seu
funcionamento como as barreiras químicas, físicas e biológicas do nosso corpo fazem a defesa contra
agentes invasores.
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo
relações entre ancestrais e descendentes.
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação,
gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de
características hereditárias em diferentes organismos.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender.
Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Exposição seguida de exercícios;
-Resolução de problemas investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deverá ocorrer em vários momentos da aprendizagem, ou, seja de forma contínua, a partir de debates, observação do aluno, trabalhos individuais e em grupos, trabalhos de pesquisa
e outros instrumentos que permitam observar o progresso e as dificuldades dos alunos.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que
estimulem a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser
e estar no mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro
dimensões da aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes
constituem elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um
pensamento produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do
aprender a conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser
exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na
visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um
empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A
proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de
jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade,
mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos,
ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motiválos . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem
promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
- A vacinação no Brasil:
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em
IDENTIDADE
1,2,3,4,5,6,7,8
informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para
 As doenças infectocontagiosas;
 As endemias, epidemias, pandemias; a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.
Globalização
 As defesas do corpo humano;
 Vacinas e proteção (Como programa (EF07CI07BA) Descrever as principais doenças infectocontagiosas comuns na região em que vive e
MUNDO
DO
de saúde pública; As doenças estimular ações educativas de tratamento e erradicação.
TRABALHO
E
infecciosas na população).
(EJAIE5CI01JE) Elucidar conceitos e características das endemias, epidemias e pandemias.
TECNOLOGIAS
- Doenças infecciosas e parasitoses no
A vida é um projeto,
(EJAIE5CI02JE) Atribuir pandemias ao processo de globalização.
1,2,3,4,5,6,7,8
Brasil:
autovalorização;
 As doenças infectocontagiosas
(EF08CI10BA) Identificar e classificar as barreiras que compõem a imunidade inata e conhecer o seu
e as parasitoses;
 Doenças transmitidas por funcionamento como as barreiras químicas, físicas e biológicas do nosso corpo fazem a defesa contra
agentes invasores.
mosquitos;
SOCIEDADE
E
1,2,3,4,5,6,7,8
 Doença de Chagas;
CULTURA
(EJAIE5CI03JE) Reconhecer a atuação do governo diante de programas e das políticas públicas
- Políticas públicas.
relacionadas à saúde pública, como vacinas e combates a doenças infectocontagiosas.
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(EJAIE5CI04JE) Relatar as características das principais doenças infecciosas e parasitárias do país,
destacando as mais comuns no estado e município.
(EJAIE5CI05JE) Reconhecer os sintomas prevalentes das doenças infectoparasitárias no país,
e identificar os procedimentos adequados, para cada situação específica.
(EJAIE5CI06JE) Identificar os principais microrganismos: vírus, bactérias, fungos, protistas e
helmintos parasitas, e seus condicionantes nas doenças infecciosas no homem, abordando aspectos
de prevenção, tratamento e controle dessas infecções.
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água
e sal, água e óleo, água e areia etc.
(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de
materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para
- A química do dia a dia:
 Os matérias, as substâncias e fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).
as misturas;
(EF06CI01BA) Investigar a natureza irreversível dos fenômenos químicos e relacionar esses
 A separação das misturas;
fenômenos a diversas situações do cotidiano.
 As transformações químicas;
 A química nas indústrias
(EF06CI02BA) Identificar e propor experimentos que demonstrem as transformações químicas.
(EF06CI03BA) Analisar, registrar e discutir os resultados dos experimentos realizados sobre as
transformações químicas.
(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas
heterogêneos e homogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como
a produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, extração do ouro, produção de sabão, entre
outros).
(EF06CI04BA) Investigar processos que permitam a purificação de um material homogêneo e a
separação dos componentes de um material heterogêneo.
(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos (os variados tipos de
plásticos, entre outros) ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e
avaliando impactos socioambientais.
(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo,
para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e
uso desses materiais e máquinas.
(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana
quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias
(como automação e informatização), bem como os impactos ambientais causados pela produção.
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(EF07CI02BA) Identificar e comparar as variadas fontes de energia (hidrelétrica, solar, eólica, nuclear,
etc.) ressaltando os pontos positivos e negativos de cada uma delas.
(EF08CI01BA) Comparar as fontes de energia renováveis e não renováveis, destacando os pontos
favoráveis e não favoráveis delas e argumentar sobre a importância ambiental do uso de fontes
renováveis.
(EF08CI03BA) Pesquisar sobre os modelos atômicos e justificar a aceitação do modelo de Rutherford
– Bohr como o que melhor representa a estrutura do átomo e a participação de partículas subatômicas
(elétrons) na corrente elétrica.
- A energia:
 Os tipos de energia;
 As fontes de energia;
 A busca de energia pelo ser
humano – A energia e o meio
ambiente;
 O uso de energia nas casas

(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e
compará-los a circuitos elétricos residenciais.
(EF08CI04BA) Identificar alguns materiais que conduzem corrente elétrica com facilidade e outros
que impedem ou dificultam a passagem de corrente.
(EF08CI05BA) Descrever como ocorrem os relâmpagos e entender como pode ocorrer o choque
elétrico, e os cuidados para evitá-los.
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no
próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo
doméstico mensal.

- Energia e empreendedorismo.

- A segurança e a saúde no trabalho:
 A saúde ocupacional;
 Os riscos no trabalho
(acidentes, doenças);
 O direito do trabalhador à
saúde.

(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou
comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo
de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável.
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio,
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica,
luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).
(EF08CI06BA) Avaliar, com criticidade, os produtos tecnológicos lançados no mercado, levando em
conta a obsolescência programada, o dispositivo gerador de energia e o impacto que pode causar no
meio ambiente.
(EF08CI07BA) Compreender os dados que constam no selo Procel e levá-los em consideração no
momento da compra de um equipamento.
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas,
eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia
chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.

- O respeito à vida:
 O debate sobre a vida;

(EJAIE5CI07JE) Reconhecer a evolução da tecnologia empregada na produção de energia solar
como um investimento promissor e sua compra e venda para companhias elétricas.
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A ética na relação com os
animais – seu uso em (EJAIE5CI08JE) Compreender o processo de saúde/doença e os agentes/ patologias ocupacionais
de riscos biológicos, físicos e químicos ambiente do trabalhador.
pesquisas;
O comercio de medicamentos;
(EJAIE5CI09JE) Descrever acidente de trabalho e os benefícios/direitos estabelecidos em lei.
A biopirataria;
A fertilização in vitro.
(EJAIE5CI10JE) Identificar e compreender as lesões por esforços repetitivos, bem como os
profissionais que atuam na área.

- Consumo e desenvolvimento
sustentável:
 O uso sustentável dos recursos
naturais;
 A sustentabilidade do planeta (O
consumo e o meio ambiente);
 As mudanças climáticas;
 Medidas para um mundo mais
sustentável (As conferências para o
meio ambiente: agenda 2030).

(EJAIE5CI11JE) Identificar a legislação e Norma Regulamentadora NR-7, específicas à saúde
Ocupacional e discutir formas criativas que possam auxiliar no aprendizado e na conscientização das
normas de segurança.
(EJAIE5CI12JE) Instituir ações preventivas e corretivas para promoção da saúde ocupacional no
ambiente de trabalho.
(EJAIE5CI13JE) Reconhecer o assédio moral como uma forma de agressão ao trabalhador,
comprometendo sua saúde emocional, além de identificar os direitos e órgãos competentes que
atuam no combate de tais acontecimentos.
(EJAIE5CI14JE) Criar e divulgar campanhas de segurança no trabalho fazendo uso de tecnologia.

- Radiações e suas aplicações na saúde.

(EJAIE5CI15JE) Identificar equipamentos de proteção, utilizados nas mais diversas atividades,
reconhecendo sua necessidade e importância para a saúde do trabalhador.
(EJAIE5CI16JE)
Reconhecer como a ciência e a tecnologia afetam as sociedades, as culturas, e impactam a saúde, o
meio ambiente, o trabalho, o consumo, as relações, os costumes e valores.
(EJAIE5CI17JE) Conceituar biopirataria e promover ações individuais e coletivas de intervenção para
o combate à mesma.
(EJAIE5CI18JE) Constatar a interdependência entre o ser humano e o ambiente, reconhecendo-se
como parte integrante dos grupos humanos que constituem a biodiversidade.
(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques,
reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionadas.
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da
cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de
sustentabilidade bem sucedidas.
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
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(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser
formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada
também à cor da luz que o ilumina.
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e
som, assim como a transmissão e recepção de dados da internet que revolucionaram o sistema de
comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações,
discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno
de micro-ondas, fotocélulas etc.
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender.
Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Exposição seguida de exercícios;
-Resolução de problemas investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deverá ocorrer em vários momentos da aprendizagem, ou, seja de forma contínua, a partir de debates, observação do aluno, trabalhos individuais e em grupos, trabalhos de pesquisa
e outros instrumentos que permitam observar o progresso e as dificuldades dos alunos.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

15.7. ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS
A área das Ciências Humanas compreende um campo do saber
constituído por diferentes Ciências como Geografia e História, e objetiva a
compreensão da humanidade e suas produções culturais em relação às
regularidades e permanências, mudanças e transformações estabelecidas nas
suas inter-relações espaciais, temporais, sociais, políticas, econômicas, naturais
e tecnológicas. Busca compreender a dinâmica social e espacial que produz e
transforma constantemente os espaços e as realidades que envolvem
diretamente o nosso cotidiano. E, nessa direção, as Ciências Humanas.
[…] problematizam a formação e transformação dos indivíduos
e das relações sociais e de poder, o pensamento, os
conhecimentos e as religiões, as culturas e suas normas, as
políticas e as leis, os tempos e os processos históricos, as
formas espaciais de organização cultural e política e as relações
(incluindo as representações) com a natureza (BNCC, BRASIL,
2016, p. 153).

Ao problematizar a transformação dos indivíduos e das relações sociais,
a área das Ciências Humanas, potencializa a compreensão do mundo como
processo, contribuindo para a formação dos sujeitos constituintes dessa
modalidade, como cidadãos responsáveis, críticos e propositivos, e promovendo
―[...] a valorização dos direitos humanos, com o meio ambiente, com a sua
própria coletividade, e de preocupação com as desigualdades sociais‖ (BNCC,
BRASIL, 2016, p. 153).
No desenvolvimento curricular da área das Ciências Humanas é
imprescindível desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão
histórica, a compreensão da temporalidade e da espacialidade, da diversidade
cultural, étnica, de gênero, cor e raça, na perspectiva dos Direitos Humanos e da
interculturalidade, da valorização e acolhimento das diferenças, de acordo com
as especificidades de cada estágio, numa perspectiva interdisciplinar que
considere os contextos e as experiências vivenciadas pelos estudantes.
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ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS

Considerando a especificidade desta área e levando em consideração as
especificidades do nosso município, observou-se o privilégio para se trabalhar
as temáticas da diversidade nesse componente, tendo em vista seus objetos de
estudo que são as dinâmicas sociais, culturais, históricas, temporais e espaciais.
De modo especial destacamos a Lei 10639/2003 que estabelece os conteúdos
referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros a
serem ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, sendo que a história e
cultura africana e indígena fazem parte da identidade local.
As escolhas metodológicas dos profissionais da área das Ciências
Humanas devem apontar para a possibilidade de desenvolver o respeito e da
convivência com as diferenças existentes, desconstruindo quaisquer tipos de
discriminação entre as pessoas, favorecendo o exercício do multiculturalismo e
a inserção dos estudantes com deficiência no meio escolar
De uma forma geral e considerando as especificidades e características
dos componentes curriculares da área de Ciências Humanas defendemos a
necessidade de uma avaliação processual e formativa, constituída de diferentes
instrumentos, como a observação, o registro descritivo e reflexivo, os trabalhos
individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários,
pesquisas, trabalhos em grupo, seminários temáticos, relatos orais e escritos de
trabalhos de campo, registro de observações feitas sobre diferentes temas,
conteúdos e experiências, dentre outros, tendo em conta as características de
desenvolvimento do estudante.
Sendo assim as Ciências Humanas dentre elas a Geografia, História, por
se tratarem de conhecimentos pertinentes a organização espacial a
compreensão da formação dos grupos sociais, a diversidade social e cultural,
assim como apropriação da natureza por parte dos homens, revelando-se
ciências fundamentais para o entendimento das questões sociais, dá respaldo a
uma abordagem interdisciplinar contribuindo para os mais variados saberes.

15.7.1.

GEOGRAFIA

O mundo passa por uma necessidade de reformulação na educação e em
seus componentes curriculares, onde é preciso pensar em uma educação que
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vivencia a realidade do aluno, que forme os sujeitos para a sociedade de uma
forma integral e autônoma. De acordo com a BNCC estudar Geografia é uma
oportunidade para compreender o mundo em que se vive, na medida em que
esse componente curricular aborda as ações humanas construídas nas distintas
sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. (p. 359). Portanto a
geografia proporciona aos educados os princípios de formação espacial e os
fundamentos e fenômenos da nossa realidade.
É pertinente levar em consideração o contexto das divisões de estudo que
a Geografia está inserida, tais como: biomas, biodiversidade, rios, solos, climas,
identidade, grupos étnicos, sociedade, vivência da sociedade, comunidades
quilombolas que pouco se houve falar, mas que faz parte do município, meios
de sobrevivência das comunidades que os alunos residem, entre outros.
Diante do cenário em que estamos vivenciando é primordial trazer o
cotidiano das nossas crianças para a sala de aula, isso fará com que os mesmos
venham a ter um interesse maior para com a disciplina de Geografia, é
importante destacar ainda que estudar Geografia deve acontecer de forma
prazerosa, com maior foco das vivencias das crianças, com uma busca
incansável de meios que mostrem aos alunos o quanto é gostoso estudar uma
disciplina que traz consigo a sua história dentro da geografia. É importante que
o aluno veja dentro dos conteúdos a sua vida, a sua comunidade e a sua história.

Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da
Educação Básica: desenvolver o pensamento espacial,
estimulando o raciocínio geográfico para representar e
interpretar o mundo em permanente transformação e
relacionando componentes da sociedade e da natureza (BNCC,
2017, p.360)

Fazer um currículo com essas características está relacionado ao
compromisso de cuidar da renovação do ensino de Geografia naquilo que de
mais significativo ele representa, ou seja, a compreensão do mundo físico e seu
nexo com as explicações dos fatos; o olhar cartográfico na observação do mundo
natural; o lugar da vida social nos espaços da natureza; a participação do ser
humano na mudança das paisagens; a noção de pertencimento ao lugar e sua
história; o respeito à natureza; o cuidado do cidadão e seus espaços
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constituintes, o comportamento da sociedade e a evolução das tecnologias em
todos os campos da geografia.

Assim, a construção desse currículo com essa diversidade dos aspectos do
Ensino de Geografia, se conjuga com a formação científica dos alunos, um
currículo que leva os estudantes a relacionar o campo geográfico com a de
outras áreas de conhecimento, apontando um todo consistente, agradável no
manuseio e interesse na busca pelo entendimento das coisas que fazem parte
de como entender e identificar como o ensino de geografia é visto e aplicado na
sociedade.
Segundo Perez (2001), é de suma importância que o sujeito, em sua
função no meio social, possa adquirir sua leitura de mundo de moda a vivencias
e experimentar lugares, situações, emoções, dificuldades, advindo do
envolvimento com o ambiente que os cerca.

Ler o mundo é ler o espaço. Ler o mundo é apreender a
linguagem do mundo, traduzindo-o e representando-o: a
percepção do espaço e sua representação é um processo de
múltiplas operações mentais que se desenvolve a partir da
compreensão simbólica do mundo e das relações espaciais
topológicas locais. (Perez, 2001, p. 107).

Pensar no processo de ensino aprendizagem em geografia, seja qual for
o segmento da educação, é sempre interessante levar em consideração o
contexto do letramento geográfico, levando o aluno a compreender os
conhecimentos adquiridos em sala de aula, em sua vida diária, o que oferece
inúmeras oportunidades para o discente. É importante pensar o ensino de
geografia voltado ao entendimento dos objetos de aprendizagem a serem
executados na vida cotidiana dos alunos, em toda região de Jeremoabo-BA.
Dentro de tal contexto, Alexandre (2013) relaciona o letramento em geografia
aliado a interpretação que o sujeito deve fazer mediante a sua visão de mundo
e do espaço que o rodeia.
Interpretar e explicar o espaço geográfico em um mundo que
passa por constantes transformações, principalmente de ordem
social, política e econômica, exige do sujeito que busca o
conhecimento geográfico, um olhar sempre atento, na busca da
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compreensão, explicação e posicionamento crítico diante da
realidade onde está inserido, afinal de contas é a ação do
homem sobre a natureza, mediante seus interesses e
necessidades, que produz o grande objeto de estudo da ciência
geográfica, o espaço geográfico. (ALEXANDRE, 2013. p.6)

É a partir das diferentes linguagens culturais que as crianças se
expressam por inteiro e constroem sua identidade cultural no meio, identidades
estas essenciais ao início da busca pelo conhecimento geográfico. Partindo
desta vertente, é essencial que a criança vivencie situações dinâmicas e de
caráter lúdico para que ela aprenda a interagir e se integrar no meio de forma
consciente e autônoma, visando torna-se um ser crítico frente a sua realidade
cotidiana.
Partindo de tais considerações toda essa conjuntura leva o docente de
geografia a buscar incessante formação, acompanhando as suas demandas
cotidianas e o mundo que o mesmo deve apresentar e compartilhar com seus
alunos. A formação de professores se apresenta como primazia do caminho para
construção da identidade profissional docente no contexto educacional. Neste
contexto, esta deve estar diretamente atrelada aos avanços e transformações do
mundo globalizado, visando proporcionar ao sujeito uma formação de qualidade.
Logo, a discussão de tal pressuposto se apresenta como necessária e essencial
a uma inovação significativa de surgimento de novos e satisfatórios perfis
docente.
É pertinente destacar que o componente de geografia vem atribuir e
propor uma interação entre sociedade e natureza, sendo assim possível
perpassar por outros componentes de unificando os saberes. Sabemos que o
campo, por exemplo, é um dos conteúdos estudados durante a alfabetização das
crianças e existe em nosso município uma grande quantidade de alunos que
vivem no campo, então trazer a realidade destas crianças para dentro da sala de
aula é muito importante, e com toda a certeza obteremos muitos resultados
muitos bons.
A geografia busca, assim, estruturar-se para ter um olhar mais integrador
e aberto as contribuições de outras áreas da ciência e ás diferentes
especialidades em seu interior: um olhar mais compreensível, mais sensível ás
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explicações do senso comum, ao sentido dado pelas as pessoas para suas
práticas espaciais.
Dessa forma, pensar em um processo de ensino e aprendizagem em
Geografia, ou seja, qual for a área de conhecimento, é interessante levar em
consideração o contexto da leitura e escrita, levando o aluno a compreender o
conhecimento adquiridos em sala de aula, e em sua vivencia do dia a dia. É
importante ressaltar que o ensino das ciências humanas deve ser entendido e
compreendido por meio de aprendizagens, valores e vivencias na vida cotidiana
dos alunos em nosso município.
Diante de tal contexto, é interessante expor, aqui, as competências gerais
e específicas ditadas pela BNCC (2016) como essenciais para promoção da
educação geográfica no meio escolar e para sua construção e solidificação
enquanto sujeito competente geograficamente. As competências Gerais da
BNCC (2016) se remetem ao desenvolvimento do pensar geográfico, valorização
dos diferentes espaços, paisagens, noções de mundo local e global,
compreensão crítica de conceitos essenciais ao conhecimento geográfico, bem
como o uso de técnicas de leitura cartográfica.
As competências no ensino de geografia, nas séries iniciais e finais do
ensino fundamental estão voltadas a ações e atitudes que levem o sujeito a sua
formação enquanto ser social, cultural e geográfico. Aos sujeitos é proposto o
trabalho e reconhecimento de si e do outro, de sua ocupação no mundo e no
espaço, o envolvimento com a pesquisa a investigação e as relações de espaço
em suas vivências com as diversidades Geo. culturais que compõem o mundo
complexo em que vivem.
No que se referem as competências específicas, estas direcionam-se
inteiramente aos eixos temáticos a serem discutidos mais à frente no corpo do
texto e têm como pressuposto fortalecer a educação geográfica a partir de
conhecimentos importantes para o letramento em geografia. Na BNCC estas
competências são pontuadas a fim de estabelecer o entendimento de: comparar,
ler, interpretar e entender mapas; trabalhar com pesquisa, investigação,
questões problemas e criticidade; formular opiniões próprias; estimular o senso
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de pertencimento, entre outras. Tais competências aliam-se a formação do ser
de forma integral, e enriquecedora.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA
1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/
natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de
problemas.
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico,
reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das
formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo
da história.
3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do
raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço,
envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição,
extensão, localização e ordem.
4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens
cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das
geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações
geográficas.
5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação
para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnicocientífico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive
tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da
Geografia.
6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e
defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência
socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de
qualquer natureza.
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e
solidários.
Diante de toda abordagem é pertinente ressaltar sobre os Eixos
temáticos que se apresentam como uma série de temas emergentes e
significativos dentro de uma determinada área do conhecimento, que servem
como eixo, ponto de partida para elencar os objetos do conhecimento que o
aluno deve aprender em cada etapa de ensino, voltados a cada tema específico
e relacionados a eles estão às habilidades (códigos alfanuméricos), que desde
as series iniciais a series finais do fundamental, refletem o objetivo de leva-los a
realizar, na prática, os seus aprendizados diários do conhecimento geográfico.
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Sendo assim o componente de geografia seguindo a base comum curricular
BNCC dividiu-se nas series iniciais e finais do fundamental em cinco eixos
temáticos como:
1. Sujeito e seu lugar no mundo: Parte do entendimento das noções de
pertencimento, pelo sujeito, a partir das discussões referentes a identidade local,
reconhecimento de si e do outro, seu espaço e o respeito as diferenças. Tais
fatores estarão relacionados a construção do pensamento crítico geográfico;
2. Conexões e escalas: Volta-se a compreensão das relações,
diferenças e processos existentes entre a esfera local e global no que diz
respeito aos aspectos entre sociedade e o cenário físico social, articulação de
escalas e conexões distintas, entendimento dos grupos familiares, locais, globais
e os contextos pertencentes a paisagem, localização, interação espacial e
fenômenos e objetos geográficos distintos;
3.Mundo do Trabalho: Parte das reflexões diretas entre a sociedade, a
tecnologia e as funções econômicas no meio. Pretende trazer a reflexão sobre
as diferentes construções e ferramentas feitas pelo homem ao longo do tempo,
bem como fazer análise de características das diferentes atividades sociais e
seus impactos socioeconômicos;
4. Formas de representação e pensamento espacial: Se volta a
moldagem do raciocínio geográfico, pensamento crítico, leitura de gráficos e
cartográfica, bem como a ampliação das linguagens geográficas no que se refere
a localização de mapas, leituras, desenhos, e correlação com o todo geográfico;
5. Natureza, ambientes e qualidade de vida: está voltada ao
conhecimento do meio físico natural do envolvimento das dimensões sobre o
meio ambiente e atividade sustentáveis que envolva o pensamento crítico sobre
uma dimensão política econômica e natural da sociedade.
Desta forma, esses eixos temáticos contribuem para a formação cidadã
de um sujeito, integro, autônomo, reflexivo, crítico e proativo. A BNCC (p. 364)
vem corroborar que: ―Em todas essas unidades, destacam-se aspectos
relacionados ao exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da
Geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana‖
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Os princípios metodológicos deste componente curricular se portam
como metodologias ativas, coerentes, objetivas, dinâmicas e inovadoras de
conceber, partilhar, dialogar e descrever o conhecimento geográfico partindo de
um objetivo macro, que é a aprendizagem do letramento geográfico, aliar os
conhecimentos de sala de aula na prática em sociedade. Esses princípios
metodológicos estão diretamente ligados a didática docente, uma vez que será
o professor o mediador do processo de ensino aprendizagem, bem como das
ações propostas para busca constante pelo saber geográfico.
Assim, pode-se destacar que tais metodologias ativas descritas no
organizador curricular de geografia para o ensino fundamental, partem da noção
de pertencimento e valorização da bagagem histórica de cada sujeito envolvido
no processo.
Cabe salientar que as ações propostas visam estabelecer o sentido de
respeito as particularidades e de elaboração de um trabalho articulado e
engajado com a história da comunidade, fortalecendo, assim, o sentimento de
pertença do indivíduo a seu local de origem, bem como a relacionar tal ponto
com toda conjuntura social, visando, assim o trabalho contextualizado, direto e
consistente.

15.7.1.1.

O ENSINO DE GEOGRAFIA NA EJAI

Dentro da presente abordagens, os desafios são muitos, porém é
desejável que sejam propostas atividades problematizadoras as quais
proporcionem a apropriação dos conteúdos, sobretudo no tempo de realização
da aula. Além disso, é necessário pensar e planejar em como desenvolver essas
ações didático-pedagógicas no tempo de escolarização disponível por esses
sujeitos.
O ensino de Geografia na EJAI se dá pela necessidade do conhecimento
dos fenômenos sociais, culturais e políticos que se desencadeiam na sociedade,
e a formação humana desses sujeitos. Essas questões se sustentam em
fundamentos teóricos-metodológicos da práxis. Com isso, cabe refletir sobre a
relação dialética que há entre a realidade dos educandos da EJAI, os conteúdos
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da prática social e como esses conhecimentos vêm sendo dimensionados no
campo do saber teórico sistematizado pela humanidade.
Sendo assim, a EJAI se apresenta como um campo de educação
complexo e em disputa na sociedade, no qual inserem-se sujeitos de trajetórias
distintas, marcados por processos de exclusão e de lutas. O acesso ao
conhecimento para esses sujeitos tem sido limitado e muitas vezes negado.
Então, é preciso situar, pelo menos, duas questões norteadoras: qual o papel do
ensino de Geografia para esses sujeitos?
Nesse contexto, será um desafio do professor de Geografia propor
atividades em que os educandos possam associar os saberes geográficos
adquiridos ao longo da sua trajetória, bem como articular a percepção do espaço
geográfico do qual fazem parte, confrontando com as ideias já concebidas sobre
isso. Assim, sempre que possível, cabe ao professor planejar suas aulas no
sentido de favorecer o aprendizado desses educandos, motivando-os a refletir
sobre os diferentes aspectos que compõem o espaço geográfico, bem como
fazê-los perceber que são sujeitos capazes de intervir nos espaços que os
circundam.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 1º AO 2º ANO
Ano/série: 1º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e
valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária.
As ações educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diál ogo com
as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua
realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.

EIXOS TEMÁTICOS

SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO

CONEXÕES E
ESCALAS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O modo de vida das
crianças em diferentes
lugares

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência
(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de
diferentes épocas e lugares e vivenciá-las.

Situações de convívio
em diferentes lugares

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público
(praças, parques, ruas, jardins, campos e quadras de futebol, dentre outros) para o
lazer e diferentes manifestações, considerando diferentes culturas e seus lugares de
vivência como possíveis integrante desse sistema.
(EF01GE04*) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes
espaços de vivência (sala de aula, escola etc.) que garantam a liberdade de expressão
e respeito à diversidade. Conexões e escalas 5, 6, 3 Ciclos naturais e a vida cotidiana

Ciclos naturais e a vida
cotidiana

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1,2,3,6,7

5, 6, 3
(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura
e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua
realidade com outras.
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MUNDO DO
TRABALHO
Diferentes tipos de
trabalho existentes no dia
a dia

FORMAS DE
REPRESENTAÇAO Ponto de Referência
E PENSAMENTO
ESPACIAL
NATUREZA,
AMBIENTES E
QUALIDADE DE
VIDA
Condições de vida nos
lugares de vivências











(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso
cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais
utilizados em sua produção.
(EF01GE07*) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua
comunidade pensando nos benefícios e malefícios delas.
(EF12GE01JE) Conhecer e valorizar as estruturas organizadas de divisão de trabalho
dos grupos nos antigos quilombos e nas comunidades remanescentes quilombolas.
(EF01GE01BA) Identificar necessidades e desafios impostos pelo mundo do trabalho,
a partir do contexto e demandas de sua comunidade, pensando alternativas para
superá-los Formas de representação e pensamento espacial Pontos de referência
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em seus itinerários e
vivências, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras.
(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de
vivência, considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em
cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência.
(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos
ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF12GE02JE) Conhecer a trajetória as condições de vida enfrentadas pelos
moradores de comunidades remanescentes quilombolas, valorizando sua força e
resistência.
(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua
comunidade ao longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no
ambiente.
(EF01GE02BA) Levantar problemas na relação do homem com a natureza a partir local
em que vive (degradação, poluição, desperdício, etc.), pensando em alternativas para
superá-los.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Rodas de discussão;
Debates críticos referentes a relação do objeto de conhecimento com a realidade local
Observações, ilustrações e brincadeiras;
Pesquisas em diferentes fontes (livros, mídias tecnológicas, fontes orais, documentais ...);
Visitas de campo a espaços locais para compreender determinados objetos do conhecimento que se voltem a noções de localização e espaço;
Exploração de imagens, fotos, mapas e pinturas;
Elaboração de textos, sínteses e relatórios;
Leitura de mapas e legendas, localizando locais pré-determinados e seu local de origem;
Visitas as comunidades quilombolas;
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Propor feiras do conhecimento geográfico;
Realização de feira de exposição sobre os aspectos geográficos do sertão Jeremoabense e sua relação com os festejos juninos culturais do município;
Incentivo a pesquisa sobre as fontes de renda econômicas;
Construção de cartazes;
Produção de projetos que envolvam a comunidade;

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Progressão do aprendizado, respeitando as particularidades de cada aluno;
 Realização de avaliações quantitativas (provas, tesTes ...);
 Análise das manifestações orais;
 Discussões nos debates sugeridos;
 Perfil pesquisador: Desenvoltura de leituras de dados, mapas...
 Participação nos projetos propostos;
 Uso de diferentes linguagens geográficas;
 Envolvimento em atividades lúdicas e apresentação de trabalhos, seminários...
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Ano/série: 2º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e
valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária.
As ações educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diál ogo com
as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua
realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.

EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO
Convivência e interações
entre pessoas na
SUJEITO E SEU comunidade
LUGAR NO MUNDO
Riscos e cuidados nos
meios de transporte e de
comunicação
Experiências da
CONEXÕES E
comunidade no tempo e no
espaço
ESCALAS
Mudanças e permanências

MUNDO DO
TRABALHO

Tipos de trabalho em
lugares e tempos
diferentes

FORMAS DE
Localização, orientação e
REPRESENTAÇAO representação espacial
E PENSAMENTO
ESPACIAL

HABILIDADES
(EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive.
(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no
bairro oucomunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às
diferenças.
(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o
seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente
e seu uso responsável.
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a
natureza eno modo de viver de pessoas em diferentes lugares.
(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo
lugarem diferentes tempos.
(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário
escolar, comercial, sono etc.).
(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais)
de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais.
(EF12GE01JE) Conhecer e valorizar as estruturas organizadas de divisão de trabalho
dos grupos nos antigos quilombos e nas comunidades remanescentes quilombolas.

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
1,2,3,4,5, 6,7

1,2,3,4,5

1,2,3,5,6,7

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos,
mapas mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares
de vivência.
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(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens
aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).
(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais
espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora)
por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola.
NATUREZA,
AMBIENTES E
QUALIDADE DE
VIDA

Os usos dos recursos
naturais: solo e água no
campo e na cidade

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando
seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e
os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do campo.
(EF12GE02JE) Conhecer a trajetória as condições de vida enfrentadas pelos
moradores de comunidades remanescentes quilombolas, valorizando sua força e
resistência.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
















Rodas de discussão;
Debates críticos referentes a relação do objeto de conhecimento com a realidade local
Observações, ilustrações e brincadeiras;
Pesquisas em diferentes fontes (livros, mídias tecnológicas, fontes orais, documentais ...);
Visitas de campo a espaços locais para compreender determinados objetos do conhecimento que se voltem a noções de localização e espaço;
Exploração de imagens, fotos, mapas e pinturas;
Elaboração de textos, sínteses e relatórios;
Leitura de mapas e legendas, localizando locais pré-determinados e seu local de origem;
Visitas as comunidades quilombolas;
Propor feiras do conhecimento geográfico;
Realização de feira de exposição sobre os aspectos geográficos do sertão Jeremoabense e sua relação com os festejos juninos culturais do município;
Incentivo a pesquisa sobre as fontes de renda econômicas;
Construção de cartazes;
Produção de projetos que envolvam a comunidade;

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Progressão do aprendizado, respeitando as particularidades de cada aluno;
 Realização de avaliações quantitativas (provas, tesTes ...);
 Análise das manifestações orais;
 Discussões nos debates sugeridos;
 Perfil pesquisador: Desenvoltura de leituras de dados, mapas...
 Participação nos projetos propostos;
 Uso de diferentes linguagens geográficas;
 Envolvimento em atividades lúdicas e apresentação de trabalhos, seminários...
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 3º AO 5º ANO
Ano/série: 3º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças,
fazendo-a experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade
das práticas pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa
cidade, com isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças.
Minimizando assim, preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade
do povo Jeremoabense. Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte
desse contexto.
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
HABILIDADES
EIXOS TEMÁTICOS
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos históricos e culturais dos grupos sociais de seus
lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo.
SUJEITO E SEU
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e
LUGAR NO MUNDO A cidade e o campo: econômica de grupos de diferentes origens espaciais e temporais.
aproximações e
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais
1,2,3,4,5,6,7
diferenças
(quilombolas, indígenas, marisqueiros, sertanejos, pescadores, ciganos, entre outros) em
distintos lugares.
(EF03GE01BA) Listar e/ou descrever atitudes que garantam a liberdade de expressão e
respeito à diversidade nos espaços de vivência.
Paisagens naturais e (EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na
CONEXÕES E
antrópicas em
mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando-os
ESCALAS
1,2,3,6
transformação
a outros lugares.
(EF03GE05)
Identificar
alimentos,
minerais
e
outros
produtos
cultivados
e
extraídos
da
MUNDO DO
Matéria-prima e
1, 2, 3, 5
natureza, comparando as atividades de trabalho, técnicas e produções em diferentes
TRABALHO
indústria
lugares.
FORMAS DE
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes
REPRESENTAÇAO Representações
tipos de representação cartográfica.
E PENSAMENTO cartográficas
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de
ESPACIAL
representações em diferentes escalas cartográficas.
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AMBIENTES E
QUALIDADE DE
VIDA

Multiculturalismo
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1, 2, 3, 5
(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados
Produção, circulação pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a
ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem/ descarte de materiais consumidos em
e consumo
casa, na escola e/ ou no entorno.
(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água
em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os
problemas ambientais provocados por esses usos.
Impactos das
EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na
atividades humanas
1,2,3,4,5,6,7
geração de energia, de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável.
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o
ambiente físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e
máquinas.
(EF03GE01JE) Identificar a cultura local junto ao meio em que se desenvolve a sua
Contexto histórico:
manifestação.
Culinárias
(EF03GE02JE) Relacionar a culinária local aos produtos agropecuários da região.
Danças e músicas
(EF03GE03JE) Reconhecer os talentos artísticos desenvolvidos através da dança e da
tradicionais
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
música folclórica e da manifestação cultural da nossa gente.
Poesias
(EF03GE04JE) Identificar as sub-regiões de Jeremoabo onde a cultura poética faz parte da
Festejos
tradição artística de seu povo.
Artesanatos
(EF03GE05JE) Investigar quais áreas do município ode se desenvolve os festejos
Artes
tradicionais e como ocorre essas comemorações.
Crenças
(EF03GE06JE) Reconhecer e valorizar as atividades artísticas de cada sub-região de
Lendas
Jeremoabo desenvolvida através do artesanato.
Diversidade cultural
(EF03GE07JE) Identificar a forte tradição do povo de Jeremoabo expressada através das
Personagens da
crenças e lendas passadas de geração em geração.
cultura local
(EF03GE08JE) Identificar as personalidades históricas e culturais que desenvolvem ou
desenvolveram o município de Jeremoabo com seus talentos.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Rodas de discussão;
Debates críticos referentes a relação do objeto de conhecimento com a realidade local
Observações, ilustrações e brincadeiras;
Pesquisas em diferentes fontes (livros, mídias tecnológicas, fontes orais, documentais ...);
Visitas de campo a espaços locais para compreender determinados objetos do conhecimento que se voltem a noções de localização e espaço;
Exploração de imagens, fotos, mapas e pinturas;
Elaboração de textos, sínteses e relatórios;
Leitura de mapas e legendas, localizando locais pré-determinados e seu local de origem;
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Visitas as comunidades quilombolas;
Propor feiras do conhecimento geográfico;
Realização de feira de exposição sobre os aspectos geográficos do sertão Jeremoabense e sua relação com os festejos juninos culturais do município;
Incentivo a pesquisa sobre as fontes de renda econômicas;
Construção de cartazes;
Produção de projetos que envolvam a comunidade;

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A diagnóstica, a contínua ou formativa e a somativa.
Ao aplicar uma avaliação diagnóstica ou inicial, o professor busca obter informações sobre o estágio de cada estudante e da turma. Com base nos resultados obtidos, ele terá meios para planejar
suas atividades e traçar suas estratégias para alcançar seus objetivos pedagógicos.
Na avaliação contínua ou formativa, o professor acompanha o processo de aprendizagem, mantendo-se atento ao desenvolvimento dos estudantes, verificando, seus avanços e suas dificuldades
ao longo do processo de aprendizado.
A avaliação somativa ocorre ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Ela permite ao professor perceber se o estudante realizou as aprendizagens inicialmente propostas.
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Ano/série: 4º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças,
fazendo-a experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade
das práticas pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa
cidade, com isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças.
Minimizando assim, preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade
do povo Jeremoabense. Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte
desse contexto.
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
HABILIDADES
EIXOS TEMÁTICOS
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
Território e diversidade
cultural;

SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO Processos migratórios no

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade,
elementos de distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas,
europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação
da cultura local, regional e brasileira.
(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira.

1,2,3,4,5,6,7

Brasil;

CONEXÕES E
ESCALAS

MUNDO DO
TRABALHO
FORMAS DE
REPRESENTAÇAO E
PENSAMENTO
ESPACIAL

Instâncias do poder (EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de participação social
público e canais de na gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos Municipais;
Participação social;
Relação campo e cidade (EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.
(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da
Unidades políticoFederação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência.
administrativas do Brasil;
(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e
Territórios étnicode comunidades remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios.
culturais;
Trabalho no campo e na (EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.
cidade;
(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias primas), circulação e
Produção, circulação e
consumo
consumo de diferentes produtos.

1,2,3,4,5

1,2,3,5,6

Sistema de orientação

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos
nas paisagens rurais e urbanas.
Elementos constitutivos (EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades,
dos mapas
diferenças e semelhanças.
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(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios

NATUREZA,
Conservação
e etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas.
AMBIENTES E
degradação da natureza;
QUALIDADE DE VIDA

TERRITÓRIO
JEREMOABENSE

Saberes e fazeres
quilombola;

(EF45GE01JE) Valorizar os saberes e fazeres da comunidade quilombola local, como patrimônio histórico e
cultural de seu lugar de pertencimento;

Símbolos e significados
das festas Juninas;

(EF45GE02JE) Reconhecer os festejos de São João como herança sociocultural do município e incentivo a
apropriação histórica de aspectos voltados a constituição do homem nordestino e da fé católica no santo
padroeiro da cidade;

Diferentes fontes de
renda local;

(EF45GE03JE) Identificar as principais fontes de renda local e relacioná-los com as diferentes formas de vida
da população, bem como integrá-las as relações socioeconômicas locais;

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS















Rodas de discussão;
Debates críticos referentes a relação do objeto de conhecimento com a realidade local
Observações, ilustrações e brincadeiras;
Pesquisas em diferentes fontes (livros, mídias tecnológicas, fontes orais, documentais ...);
Visitas de campo a espaços locais para compreender determinados objetos do conhecimento que se voltem a noções de localização e espaço;
Exploração de imagens, fotos, mapas e pinturas;
Elaboração de textos, sínteses e relatórios;
Leitura de mapas e legendas, localizando locais pré-determinados e seu local de origem;
Visitas as comunidades quilombolas;
Propor feiras do conhecimento geográfico;
Realização de feira de exposição sobre os aspectos geográficos do sertão Jeremoabense e sua relação com os festejos juninos culturais do município;
Incentivo a pesquisa sobre as fontes de renda econômicas;
Construção de cartazes;
Produção de projetos que envolvam a comunidade;










Progressão do aprendizado, respeitando as particularidades de cada aluno;
Realização de avaliações quantitativas (provas, tesTes ...);
Análise das manifestações orais;
Discussões nos debates sugeridos;
Perfil pesquisador: Desenvoltura de leituras de dados, mapas...
Participação nos projetos propostos;
Uso de diferentes linguagens geográficas;
Envolvimento em atividades lúdicas e apresentação de trabalhos, seminários...

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
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Ano/série: 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças, fazendoa experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade das práticas
pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa cidade, com
isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças. Minimizando assim,
preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade do povo Jeremoabense.
Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte desse contexto.
COMPETÊNCIAS
HABILIDADES
EIXOS TEMÁTICOS OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em
que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura
(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais
Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e entre grupos em diferentes territórios.
desigualdades sociais
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais,
Território, redes e urbanização
econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento.
Dinâmica populacional

SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO
CONEXÕES E
ESCALAS

MUNDO DO
TRABALHO

FORMAS DE
REPRESENTAÇAO
E PENSAMENTO
ESPACIAL
NATUREZA,
AMBIENTES E

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a
cidade e o campo e entre cidades na rede urbana.
(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.
Trabalho e inovação tecnológica;

Mapas e imagens de satélite

Representação das cidades e do espaço
urbano;
Qualidade ambiental

(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de
comunicação.
(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial,
agrícola e extrativa e no cotidiano das populações.
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência
de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes.
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas
temáticos e representações gráficas.
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas
de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras
etc.).
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Diferentes tipos de poluição

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da
escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.),
propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.

Gestão pública da qualidade de vida

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social
responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como
meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas
implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em que vive.
(EF45GE01JE) Valorizar os saberes e fazeres da comunidade quilombola local, como
patrimônio histórico e cultural de seu lugar de pertencimento;
(EF45GE02JE) Reconhecer os festejos de São João como herança sociocultural do
município e incentivo a apropriação histórica de aspectos voltados a constituição do homem
nordestino e da fé católica no santo padroeiro da cidade;

Saberes e fazeres quilombola;

TERRITÓRIO
JEREMOABENSE

Símbolos e significados das festas Juninas;

Diferentes fontes de renda local;

(EF45GE03JE) Identificar as principais fontes de renda local e relacioná-los com as
diferentes formas de vida da população, bem como integrá-las as relações socioeconômicas
locais;

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS















Rodas de discussão;
Debates críticos referentes a relação do objeto de conhecimento com a realidade local
Observações, ilustrações e brincadeiras;
Pesquisas em diferentes fontes (livros, mídias tecnológicas, fontes orais, documentais ...);
Visitas de campo a espaços locais para compreender determinados objetos do conhecimento que se voltem a noções de localização e espaço;
Exploração de imagens, fotos, mapas e pinturas;
Elaboração de textos, sínteses e relatórios;
Leitura de mapas e legendas, localizando locais pré-determinados e seu local de origem;
Visitas as comunidades quilombolas;
Propor feiras do conhecimento geográfico;
Realização de feira de exposição sobre os aspectos geográficos do sertão Jeremoabense e sua relação com os festejos juninos culturais do município;
Incentivo a pesquisa sobre as fontes de renda econômicas;
Construção de cartazes;
Produção de projetos que envolvam a comunidade;










Progressão do aprendizado, respeitando as particularidades de cada aluno;
Realização de avaliações quantitativas (provas, tesTes ...);
Análise das manifestações orais;
Discussões nos debates sugeridos;
Perfil pesquisador: Desenvoltura de leituras de dados, mapas...
Participação nos projetos propostos;
Uso de diferentes linguagens geográficas;
Envolvimento em atividades lúdicas e apresentação de trabalhos, seminários...

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º AO 9º ANO
Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

PROJETO DE VIDA
VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se
ao conhecimento e valorização da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade
cultural, pertencimento local e formação identitária. As ações educativas devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um
marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diálogo com as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos,
valorização do senso comum, permitindo assim que, os processos de ensino construa uma aproximação do sujeito com a sua realidade social,
conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de cada sujeito e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade. Desta
forma, compreendemos que a motivação e o apreço pelo aprender parte daquilo que já conhecemos, caso contrário a nossa história não passará
apenas de um fato relatado, uma lenda, um mito, sem a devida importância de conhecimento histórico. Portanto, para se ter uma sociedade mais justa
e igualitária, o começo de tudo está em conhecer a história cultural, os saberes de um povo para transformar atitudes e resgatar valores.
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO

Identidade sociocultural

CONEXÕES E
ESCALAS

MUNDO DO
TRABALHO

Relações entre os componentes físiconaturais

Transformação das paisagens naturais e
antrópicas

HABILIDADES
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses
lugares em diferentes tempos.
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com
destaque para os povos originários e demais comunidades tradicionais existentes no território.
(EF06GE03*) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da
atmosfera, o tempo atmosférico, os padrões climáticos, sua relação e impactos sobre a
dinâmica social e econômica no campo e na cidade.
(EF06GE04*) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes
hidrográficas do Brasil e da Bahia e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da
cobertura vegetal.
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais
existentes no município, no Paraná e no mundo.
(EF06GE06*) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano
a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização e ofertas de
diversos serviços, partindo de sua realidade.
(EF06GE07*) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do
surgimento
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das cidades, considerando a história dos processos produtivos em sua comunidade, estado, no
Brasil e no mundo.
(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
Fenômenos naturais e sociais representados
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de
de diferentes maneiras
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre, com
ênfase aos arranjos espaciais em âmbito local-regional.

Biodiversidade, e ciclo hidrológico

Atividades humanas e dinâmica climática

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento,
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes
de distribuição, produção de energia), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes
épocas e lugares.
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade e
da geodiversidade local e do mundo.
(EF06GE12*) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias
hidrográficas no seu município, na Bahia, no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações
nos ambientes urbanos e rurais.

1,2,3,5,6

1,2,3,4,5,6,7

(EF06GE13*) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na
dinâmica climática (ilha de calor etc.), considerando a realidade local.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Os princípios estarão pautado em uma formação integral do sujeito, onde o mesmo estará ligado diretamente as palavras do princípios da formação do professor e aluno, tais conceitos são:
- Diferenciação - É um princípio ligado à analogia. ajuda a entender, principalmente, as peculiaridades de cada região.
- Conexão - O espaço geográfico é uma totalidade, composto por temporalidades e espacialidades. Em aspectos naturais e humanos, os fatos estão interligados.
- Distribuição - Distribuição está relacionada às características naturais e de ocupação do espaço, um princípio de raciocínio que o estudante deve apropriar-se, para ler e entender o mundo de forma
mais ampliada.
- Extensão - O princípio deve levar o estudante a pensar sobre o espaço, sob uma outra perspectiva.
- Localização - Como o próprio nome indica, está relacionado à noção de identificação no espaço de cada objeto territorial.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
- Interação nas atividades propostas;
- Progressão do aprendizado, respeitando as particularidades de cada aluno;
- Realização de avaliações quantitativas (provas, testes ...);
- Análise das manifestações orais;
- Discussões nos debates sugeridos;
- Perfil pesquisador;
- Participação nos projetos propostos;
- Uso de diferentes linguagens geográficas;
- Leitura de mapas;
- Envolvimento em atividades lúdicas;
- Desenvoltura em apresentações de trabalhos;
- Atividades diagnosticas e formativas
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

PROJETO DE VIDA
“Jeremoabo e suas paisagens-” Este projeto irá ajudar os alunos, a desenvolverem o sentimento de pertencimento à cidade em que vivem. A ação tem como finalidade proporcionar a compreensão
das transformações do espaço geográfico local e suas paisagens, que são portadoras de memória. Este trabalho tem relevância pedagógica para que os estudantes percebam como sujeitos atuantes
e integrados no meio em que vivem, estejam cientes do espaço e as inter-relações que nele acontecem, podendo contextualizar o passado com o presente, unindo a teoria com a prática e refletindo
sobre as transformações geográficas e as consequências ambientais acarretadas pelas atividades humanas.

EIXOS TEMÁTICOS OBJETOS DO CONHECIMENTO
O SUJEITO E SEU Ideias e concepções sobre a formação
LUGAR NO MUNDO territorial do Brasil e de Jeremoabo.
CONEXÕES E
ESCALAS

Formação territorial do Brasil.

Características da população brasileira.

MUNDO DO
TRABALHO

Produção, circulação e consumo de
mercadorias.

Desigualdade social e o trabalho

FORMAS DE
REPRESENTAÇAO
E PENSAMENTO
ESPACIAL

Mapas temáticos doBrasil

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF07GE01*) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e
estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil e de Jeremoabo.
3,5
(EF07GE02*) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação
socioeconômica e territorial da Bahia e do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões
históricas e contemporâneas.
(EF07GE03*) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas
originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do cerrado e
caatinga, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos
legais dessas comunidades.
(EF07GE04*) Analisar a distribuição territorial da população brasileira e baiana, considerando a
diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda,
sexo e idade nas regiões brasileiras e nos territórios de identidade do estado.

1,2,3,4,5,6,7

(EF07GE05*) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período
mercantilista e o advento do capitalismo e suas repercussões na atualidade.
(EF07GE06*) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias
provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes
lugares e em sua comunidade.
(EF07GE07*) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na
configuração do território brasileiro e baiano, identificando as desigualdades no espaço urbano e
rural, mundo regional e local e as consequências disso.
(EF07GE08*) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação
tecnológicacom as transformações socioeconômicas do território brasileiro e baiano.
(EF07GE09*) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias
digitais, com informações demográficase econômicas do Brasil e da Bahia (cartogramas),
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais.
(EF07GE10*) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com base
em dados socioeconômicos das regiões brasileiras e dos territórios de identidade da Bahia.
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Biodiversidade brasileira

(EF07GEJE) Possibilitar aos estudantes o desenvolvimento das habilidades de ler, comparar e
elaborar diversos tipos de mapas temáticos, assim como as mais diferentes representações
utilizadas como ferramentas da análise espacial. É importante que os estudantes usem esse
recurso como suporte para fazer uso do raciocínio geográfico e não como um fim em si mesmo (o
mapa pelo mapa).
(EF07GE11*) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território nacional e
estadual, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas,
Campos Sulinos e Matas de Araucária).
1,2,3,4,5
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em
outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Os princípios estarão pautado em uma formação integral do sujeito, onde o mesmo estará ligado diretamente as palavras do princípios da formação do professor e aluno, tais conceitos são:
- Diferenciação - É um princípio ligado à analogia. ajuda a entender, principalmente, as peculiaridades de cada região.
- Conexão - O espaço geográfico é uma totalidade, composto por temporalidades e espacialidades. Em aspectos naturais e humanos, os fatos estão interligados.
- Distribuição - Distribuição está relacionada às características naturais e de ocupação do espaço, um princípio de raciocínio que o estudante deve apropriar-se, para ler e entender o mundo de forma
mais ampliada.
- Extensão - O princípio deve levar o estudante a pensar sobre o espaço, sob uma outra perspectiva.
- Localização - Como o próprio nome indica, está relacionado à noção de identificação no espaço de cada objeto territorial.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL

- Interação nas atividades propostas;
- Progressão do aprendizado, respeitando as particularidades de cada aluno;
- Realização de avaliações quantitativas (provas, testes ...);
- Análise das manifestações orais;
- Discussões nos debates sugeridos;
- Perfil pesquisador;
- Participação nos projetos propostos;
- Uso de diferentes linguagens geográficas;
- Leitura de mapas;
- Envolvimento em atividades lúdicas;
- Desenvoltura em apresentações de trabalhos;
- Atividades diagnosticas e formativas
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Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

PROJETO DE VIDA
Educação em direitos Humanos- Esta temática central partindo dos conteúdos de Geografia, do 8º Ano, poderá contribuir na formação do cidadão, trabalhando
com assuntos correlacionados à vida do cidadão e com temáticas que podem ser interdisciplinares, a Geografia torna-se um importante instrumento de discussões
que envolvem as relações sociais diárias, suas implicações, direitos e deveres. Sendo assim, pensar nos direitos dos seres humanos enquanto um ser social e
transformador requer entender que esta concepção deve ser trabalhada na escola, construindo juntamente com o educando uma postura crítica e participativa na
sociedade em que vive. Desta forma, o educando se tornará não somente um expectador, mas um ser atuante e crítico em relação aos direitos humanos, à
cidadania e às relações sociais.
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
HABILIDADES
EIXOS TEMÁTICOS
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
Distribuição da população (EF08GE01*) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fluxos

O SUJEITO E SEU mundial e deslocamentos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e condicionantes físico-naturais
associados à distribuição da população humana pelos continentes e sua espacialização no país e no estado.
LUGAR NO MUNDO populacionais.

Diversidade e dinâmica da
população mundial e local

(EF08GE01JE) Compreender como a Educação em Direitos Humanos pode auxiliar na formação do sujeito,
direitos livre de preconceitos, entendendo a escola como um espaço dotado de pluralismo e diversidades.
(EF08GE02JE) Interpretar, compreender e transformar a sua realidade por meio de reflexões a partir de seu
conhecimento sobre o assunto em questão.
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos
Corporações e organismos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na América e na África e
internacionais e do Brasil na suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.
ordem econômica mundial
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e econômica
nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos.
(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados
Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e na relação com a China e
o Brasil.
Educação
humanos

CONEXÕES E
ESCALAS

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em que se
localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando características da
população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE01BA) Identificar as desigualdades presentes na população a partir dos indicadores demográficos,
pensando alternativas para fortalecer o desenvolvimento social na Bahia, no Brasil e no mundo.
(EF08GE04*) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e forçados,
assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias da região, traçando
paralelos com a dinâmica nacional e baiana.

1,2,3,4,6

em
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(EF08GE08*) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da
Corporações e organismos potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra, identificando os desdobramentos disso na Bahia.
internacionais e do Brasil na (EF08GE09*) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos
ordem econômica mundial
agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países denominados
de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), reconhecendo o papel desempenhado pela Bahia e sua
contribuição nesse contexto.
(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade,
comparando com outros movimentos sociais existentes nos países latino- -americanos.
(EF08GE11*) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente latino-americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses cenários, comparando
com a situação brasileira.
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de integração do território
americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre outros).
(EF08GE13*) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos
de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África, estabelecendo aproximações
Os diferentes contextos e os e distanciamentos com a realidade brasileira e baiana.
meios técnico e tecnológico
(EF08GE14*) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização das atividades
na produção
econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para
o Brasil e a Bahia.
(EF08GE15*) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da América Latina (Aquífero Guarani,
Transformações do espaço Bacias do Rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, Bacia do Rio São Fancisco, sistemas de nuvens na
na sociedade urbano- Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e comercialização da água.
industrial na América Latina (EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas,
particularmente àquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às condições de
vida e trabalho.
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos e rurais da América Latina, com
atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos.
(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as redes e as
Cartografia: anamorfose, dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e usos e ocupação de
croquis e mapas temáticos solos da África e América.
da América e África
(EF08GE19*) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas com
informações geográficas acerca da África e América e comparar com outros.
Identidades
e (EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere
interculturalidades regionais: aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e
econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e
Estados
Unidos da América, América circulação), o que resulta na espoliação desses povos.
espanhola e portuguesa e (EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para
os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente
África
global.
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Diversidade ambiental e as (EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando seu uso para
transformações
nas a produção de matéria- -prima e energia e sua relevância para a cooperação entre os países do Mercosul.
paisagens na América Latina (EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá-las, por meio da cartografia, aos diferentes
povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia e da climatologia.
(EF08GE24*) Analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos (como exploração
mineral na Venezuela; agricultura de alta especialização e exploração mineira no Chile; circuito da carne nos
pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-de- -açúcar em Cuba e no estado; polígono industrial do
sudeste brasileiro e plantações de soja no centro-oeste e na Bahia; maquiladoras mexicanas, entre outros).

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Os princípios estarão pautado em uma formação integral do sujeito, onde o mesmo estará ligado diretamente as palavras do princípios da formação do professor e aluno, tais conceitos são:
- Diferenciação - É um princípio ligado à analogia. ajuda a entender, principalmente, as peculiaridades de cada região.
- Conexão - O espaço geográfico é uma totalidade, composto por temporalidades e espacialidades. Em aspectos naturais e humanos, os fatos estão interligados.
- Distribuição - Distribuição está relacionada às características naturais e de ocupação do espaço, um princípio de raciocínio que o estudante deve apropriar-se, para ler e entender o mundo de forma
mais ampliada.
- Extensão - O princípio deve levar o estudante a pensar sobre o espaço, sob uma outra perspectiva.
- Localização - Como o próprio nome indica, está relacionado à noção de identificação no espaço de cada objeto territorial.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL

- Interação nas atividades propostas;
- Progressão do aprendizado, respeitando as particularidades de cada aluno;
- Realização de avaliações quantitativas (provas, testes ...);
- Análise das manifestações orais;
- Discussões nos debates sugeridos;
- Perfil pesquisador;
- Participação nos projetos propostos;
- Uso de diferentes linguagens geográficas;
- Leitura de mapas;
- Envolvimento em atividades lúdicas;
- Desenvoltura em apresentações de trabalhos;
- Atividades diagnosticas e formativas
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Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA

PROJETO DE VIDA
EMPREENDEDORISMO- Incluir o empreendedorismo na escola vem ao encontro à necessidade de preparar crianças e jovens aos novos desafios do século
XXI, em um cenário em que o mercado de trabalho exige profissionais com competências múltiplas, que tenham capacidade de aprender, de adaptar-se a
situações novas e de promover transformações. Empreender é mais do que abrir o próprio negócio ou desenvolver habilidades de gestão de empresas; a
educação empreendedora incentiva o autoconhecimento e a busca pelo entendimento do outro, dos problemas sociais, com o objetivo de criar soluções que
impactem e transformem a vida das pessoas e da comunidade. Ensinar sobre empreendedorismo desde cedo desperta nos jovens iniciativa e atitude
empreendedora, independentemente de qual o seja o seu projeto de vida. O empreendedorismo também ajuda os alunos a se comunicarem melhor, a
persistirem diante de uma falha e a se tornarem mais flexíveis e adaptáveis para enfrentar obstáculos – habilidades que fazem com que sejam maiores as
chances de se tornarem felizes e bem sucedidos em suas futuras carreiras.
COMPETÊNCIAS
HABILIDADES
EIXOS TEMÁTICOS OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
A hegemonia europeia na economia, (EF09GE01*) Analisar criticamente de que forma a hegemonia
O SUJEITO E SEU na política e na cultura.
europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente
LUGAR NO MUNDO
em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência
cultural em diferentes tempos e lugares, destacando a repercussão
no território brasileiro e no baiano.
1,2,3,4,,7
Corporações
e
organismos (EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e
das organizações econômicas mundiais na vida da população em
internacionais.
relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.
As manifestações culturais na (EF09GE03*) Identificar diferentes manifestações culturais de
formação populacional.
minorias étnicas, partindo de sua localidade como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala mundial,
defendendo o princípio do respeito às diferenças.
(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de
viver de diferentes povos na Europa, Ásia e Oceania, valorizando
identidades e interculturalidades regionais.
Empreendedorismo
(EF09GE01JE) Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e
experiências para entender o mundo do trabalho para fazer
escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com
liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade‖.
(EF09GE02JE) Analisar, compreender e intervir na realidade,
visando ao bem-estar de todos, desenvolvendo o
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Integração mundial e suas
interpretações: globalização e
mundialização
A divisão do mundo em Ocidente e
Oriente

Intercâmbios históricos e culturais
entre Europa, Ásia e Oceania.

MUNDO DO
TRABALHO

Transformações do espaço na
sociedade urbano-industrial

Cadeias industriais e inovação no
uso dos recursos naturais e
matérias-primas

autoconhecimento, a sociabilidade, a autonomia e a
responsabilidade, integrando-se à formação científica e
tecnológica, conduzindo ao exercício da cidadania.
(EF09GE03JE) Desenvolver aptidões e atitudes voltadas ao
serviço do bem comum, desenvolvendo o espírito solidário, o gosto
pelo saber, a capacidade afetiva e a visão inovadora.
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a
integração mundial (econômica, política e cultural), comparando as
diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente
e Oriente com o Sistema Colonial implantado pelas potências
europeias.
(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e
os determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa
e Ásia.
(EF09GE08*) Analisar transformações territoriais, considerando o
movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas
regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania, comparando
casos no Brasil e na Bahia.
(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países
europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais,
urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades
sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físiconaturais.
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização
na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia
e na Oceania.
(EF09GE11*) Relacionar as mudanças técnicas e científicas
decorrentes do processo de industrialização com as
transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas
consequências no Brasil e na Bahia.
(EF09GE12*) Relacionar o processo de urbanização às
transformações da produção agropecuária, à expansão do
desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro
em diferentes países, com destaque para o Brasil e a Bahia.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
662 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na
sociedade urbano- -industrial ante o problema da desigualdade
mundial de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima.

FORMAS DE
REPRESENTAÇA
O
E PENSAMENTO
ESPACIAL

NATUREZA,
AMBIENTES E
QUALIDADE DE
VIDA

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores,
mapas temáticos e esquemáticos (croquis) e anamorfoses
geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados e
informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades
sociopolíticas e geopolíticas mundiais.
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo
com base em informações populacionais, econômicas e
socioambientais representadas em mapas temáticos e com
diferentes projeções cartográficas.
(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios
Diversidade ambiental e as morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania.
transformações nas paisagens na (EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de
Europa, na Ásia e na Oceania
ocupação e usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia
e da Oceania.
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de
inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das
diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica,
eólica e nuclear) em diferentes países.
(EF09GE04JE) Levar os estudantes a estabelecerem relações
mais elaboradas, conjugando natureza, ambiente e atividades
antrópicas em distintas escalas e dimensões socioeconômicas e
políticas.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Leitura e elaboração de mapas
temáticos, croquis e outras formas
de representação para analisar
informações geográficas

3,4,5,7

1,2,3,4,5,6,7

Os princípios estarão pautado em uma formação integral do sujeito, onde o mesmo estará ligado diretamente as palavras do princípios da formação do professor e aluno, tais conceitos são:
- Diferenciação - É um princípio ligado à analogia. ajuda a entender, principalmente, as peculiaridades de cada região.
- Conexão - O espaço geográfico é uma totalidade, composto por temporalidades e espacialidades. Em aspectos naturais e humanos, os fatos estão interligados.
- Distribuição - Distribuição está relacionada às características naturais e de ocupação do espaço, um princípio de raciocínio que o estudante deve apropriar-se, para ler e entender o mundo de
forma mais ampliada.
- Extensão - O princípio deve levar o estudante a pensar sobre o espaço, sob uma outra perspectiva.
- Localização - Como o próprio nome indica, está relacionado à noção de identificação no espaço de cada objeto territorial.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL

- Interação nas atividades propostas;
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- Progressão do aprendizado, respeitando as particularidades de cada aluno;
- Realização de avaliações quantitativas (provas, testes ...);
- Análise das manifestações orais;
- Discussões nos debates sugeridos;
- Perfil pesquisador;
- Participação nos projetos propostos;
- Uso de diferentes linguagens geográficas;
- Leitura de mapas;
- Envolvimento em atividades lúdicas;
- Desenvoltura em apresentações de trabalhos;
- Atividades diagnosticas e formativas
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ORGANIZADOR CURRICULAR: EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I

ESTÁGIO I

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO”- Autoconhecimento: Escolhas Profissionais- Trabalhar com ―projetos de vida‖ dentro da escola é um complemento importante à personalização do ensino. Uma vez
que você já sabe das particularidades dos sujeitos da EJAI, agora é preciso descobrir aonde eles querem chegar, para ajudá-los e orientá-los nesse caminho. Os estudantes têm biografias muito
distintas e, além de todas as informações que eles consomem diariamente, os rumos que suas vidas vão tomar são cada vez mais variados. Para muitas pessoas, pensar no presente/futuro, fazer
planos é algo natural. Organizar-se para sua realização, entretanto, normalmente é um grande desafio. Enquanto, no passado, a escola buscava uniformidade de resultados para gerar operários
capazes de participar da economia industrial, hoje em dia dependemos muito mais da pluralidade para melhorar um novo mercado e a qualidade de vida. No mundo atual, com o amplo crescimento
do conhecimento humano, não é mais possível passar por todos os conteúdos importantes à vida escolar de um estudante, principalmente para os alunos dessa modalidade. O essencial é que ele
aprenda a identificar o que precisa, num determinado momento, e como acessar aquela informação para avançar. Quando personalizamos o ensino, a escola cria uma cultura de dar a oportunidade
para que os estudantes possam se dedicar ao desenvolvimento dos próprios interesses, com o apoio e a orientação do professor, em busca do autoconhecimento e de metas pessoais. Construir
caminhos é construir o aqui e agora, ajudando os jovens, adultos e idosos a entender sua relação com tudo que os cerca, buscando soluções para as questões que os incomodam, neste momento,
e incentivando-os a refletir sobre as consequências de suas opções/ações.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
IDENTIDADE

- O mundo ao meu redor.
(EJAIE1GE01JE) Conhecer as características do lugar de vivência (moradia, escola, comunidade, etc.) tanto
o espaço natural quanto social, cultural e econômico, refletindo sobre a importância dos mesmos e
reconhecendo suas ações e as da comunidade que as transformam.

Eu
cidadão;
(autovalorização:
mobilizando os meus
recursos, ação! Sou sujeito
da minha própria vida)

1,2,3,4,5,6,7

(EJAIE1GE02JE) Reconhecer noções de lugar, naturalidade, nacionalidade como elementos de sua
identidade cultural.
(EJAIE1GE03JE) Localizar seu espaço de vida no macro espaço mundial.

MUNDO DO TRABALHO E
TECNOLOGIAS

(EJAIEIGE04JE) Descrever as características do mundo ao redor, hábitos e costumes relacionados ao
ambiente natural (chuva, vento, calor etc.).

Direitos do trabalhador e
consumidor;
- O modo de vida das pessoas
em diferentes lugares.

(EJAIE1GE05JE) Descrever características físicas naturais do município (relevo, vegetação, hidrografia e
clima), associando às condições de vida e moradia da população.
(EF01GE03)* Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças, parques)
para o lazer e diferentes manifestações.
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SOCIEDADE E CULTURA

(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços (sala de aula,
escola etc.) que garantam a liberdade de expressão e respeito à diversidade.

Direitos sociais e públicos

(EJAIE1GE06JE) Reconhecer diferentes tipos de representações espaciais.
(EF01GE08)* Criar mapas mentais e desenhos com base em seus itinerários e vivências, contos literários,
histórias inventadas.
- Situações de convívio em
diferentes lugares.

(EF01GE09)* Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, considerando
referenciais espaciais.

1,2,3,4,5,6,7

(EF01GE10)* Descrever e registrar características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE02BA) Levantar problemas na relação do homem com a natureza a partir local em que vive
(degradação, poluição, desperdício, etc.), pensando em alternativas para superá-los.

- Pontos de referência.

(EJAIE1GE07JE) Compreender diferentes linguagens (desenho, fotografias, obras de arte, fotos aéreas,
imagens de satélite, croquis, plantas e mapas) como formas de representação de pessoas, objetos,
fenômenos e lugares
.
(EJAIE1GE08JE) Identificar as partes que compõem plantas e mapas (título, legenda, escala, fonte e a rosados-ventos)

- Lendo o espaço geográfico.
(EJAIE1GE09JE) Observar o movimento aparente do sol e compreender como convencionou-se os pontos
de orientação espacial: os pontos cardeais e colaterais.
- O ser humano nasce
(EJAIE1GE10JE) Conhecer meios digitais de localização (Google Maps, Earth, geoweb, etc.).
empreendedor;
- Habilidades empreendedoras. (EJAIE1GE11JE) Compreender o conceito de empreendedorismo de forma abrangente, facilitando o
entendimento de como empreender os negócios, os estudos, o tempo e a vida;
(EJAIE1GE12JE) Reconhecer os seus talentos como forma de identificar as profissionais que condizem com
seu perfil empreendedor.
- O trabalho nos espaços
coletivos.

(EJAIE1GE13JE) Ampliar o conhecimento sobre o mundo do trabalho como forma de exercer o direito de
escolha profissional.
(EJAIE1GE14JE) Despertar o pensamento crítico, criativo e de liderança do que é ser empreendedor;
(EJAIEIGE15JE) Identificar os diferentes tipos de trabalho existentes em sua comunidade e a relação campo
e cidade.
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- Qualidade de vida no lugar de (EJAIEIGE16JE) Descrever os direitos dos trabalhadores e dos consumidores na construção da moradia,
vivência.
cultura e lazer considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção relacionadas aos bens e
consumo.
(EJAIE1GE17JE) Reconhecer como a tecnologia acelera as diferentes mudanças do mundo do trabalho e
das paisagens.
- Sociedade e paisagem.
(EJAIE1GE18JE) Conhecer os direitos, deveres e leis que regem o mundo do trabalho.
(EJAIE1GE19JE) Conhecer as leis básicas que orientam a vida cotidiana (Código Civil, Código do
Consumidor, Leis de Trânsito, Constituição Federal etc.).
- Ambiente e sociedade: o
(EJAIEIGE20JE) Identificar e relatar o modo de vida e situação de convívio das pessoas em diferentes
espaço urbano e o rural;
lugares.
(EJAIEIGE21JE) Desenvolver a posição de respeitabilidade às etnias indígenas e afrodescendentes.
(EJAIEIGE22JE) Saber usar o espaço público (praças, parques, etc.) para o lazer e as diferentes
manifestações populares no exercício de sua cidadania.
(EJAIEIGE23JE) Reconhecer regras (direitos e deveres) pertinentes ao espaço e ao patrimônio públicos.
(EJAIEIGE24JE) Identificar o patrimônio natural e/ou cultural das organizações, associações, cooperativas,
grupos étnicos e culturais, relacionando-os ao seu potencial turístico no nosso município.
(EJAIEIGE25JE) Identificar transformações da paisagem ocorridas no local de sua moradia e de sua escola,
e melhorias de infraestrutura (calçada cidadã, iluminação pública, lixeiras, rampas de acesso, corrimões de
escadas, coleta seletiva do lixo, entre outras.
(EJAIEIGE26JE) Reconhecer a interdependência existente entre o espaço urbano e rural.
(EJAIEIGE27JE) Valorizar as vivências dos povos dos espaços urbano e rural interpretando criticamente a
organização desses espaços.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada deverá contemplar a utilização de diferentes linguagens (tecnológicas, cartográficas, artísticas, audiovisuais, corporais, entre outras) que propiciem aos estudantes
possibilidades da leitura de mundo e conhecimento da realidade a partir de diversas formas de obtenção de informações, conferindo-lhes autonomia ao expressar os conhecimentos apreendidos,
valorizando o espírito crítico e questionador em suas próprias produções, provendo nossos estudantes a possibilidade de se tornarem indagativos e especuladores, estimulando a crença de que são
capazes de pensar por si próprios, estabelecer novas comparações e alternativas diferentes daquelas dos docentes, enfim, protagonistas da construção, ressignificação e superação de seus saberes.
Assim, dentre as opções possíveis para a produção do conhecimento de forma significativa, pode-se pensar a pesquisa, a aula de campo, os seminários temáticos, as experiências científicas como
práticas pedagógicas. Por meio dessas atividades, proporciona-se aos estudantes uma autonomia diante da produção do conhecimento, ao despertar o senso crítico e reflexivo sobre o espaço vivido.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Pretende-se que a avaliação da aprendizagem seja diagnóstica, processual, contínua e cumulativa, que seja reavaliada durante todo o processo de aprendizagem, participativa, em conselhos de
classe e em outras formas que envolvam a comunidade escolar e de caráter descritivo, no sentido de garantir o diálogo entre aspectos qualitativos e quantitativos de acompanhamento das trajetórias
de escolarização de cada estudante. Com isso, serão adotadas como estratégias: realização de atividades de leitura, escrita e reescrita, aulas dialógicas, exercícios de reelaboração de conteúdos e
objetivos, partindo, é claro, das vivências e práticas no percurso formativo, considerando conceitos geográficos já apropriados pelos estudantes; análise, por meio de questionamentos e intervenções
tendo em vista a mudança de atitude frente aos problemas levantados, fazendo com que o estudante seja capaz de interagir e transformar a realidade; a flexibilização de tempos espaços e currículo
ao/à estudante com dificuldade de aprendizagem e ou deficiência, a fim de que ele/a possa se organizar diante da elaboração e apropriação do conhecimento, respeitadas as subjetividades,
diversidades e as especificidades de cada um/a;
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO II
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖- Maturidade e Vida Financeira: Esta proposta visa para atender às especificidades de quem está fora da faixa etária adequada e deseja retomar as atividades escolares,
ao mesmo tempo em que pretende inserir-se no mundo do trabalho, sendo desenvolvida por meio de práticas pedagógicas voltadas as necessidades dos educandos dessa modalidade. A escola
precisa gerar perspectivas de desenvolvimento pessoal aos estudantes, possibilitando-lhes fazer as escolhas que mais se ajustem aos seus projetos de vida. ―Uma das preocupações maiores tanto
dos jovens como dos adultos e idosos que não têm a escolaridade concluída no seu tempo, é adequar-se às demandas do mundo do trabalho. Esse projeto de vida busca contribuir para o
desenvolvimento pessoal dos nossos educandos, no que diz respeito à descoberta da própria identidade, à percepção clara do que se quer, dos próprios sonhos, de uma percepção mais ampliada
do mundo e de suas relações. ―Precisamos ser a escola das escolhas, dando várias opções aos nossos estudantes‖. E a vida Financeira é um tema necessário ao exercício da cidadania e à
economia familiar. Os sujeitos dessa modalidade, em sua maioria, recebem salários baixos, entretanto, muitas famílias comprometem o salário do mês, consumindo mais do que ganham, originando
dificuldades financeiras, pois as dívidas vão se avolumando de forma que a inadimplência cresce sem controle. A facilidade na aquisição de créditos é uma realidade no mundo capitalista e, sem
a consciência do que podem ou devem adquirir para viver bem, as pessoas acabam contraindo dívidas e ocasionando desajustes de diversas ordens. A falta de conhecimento da área financeira,
no dizer de Stahlhöfer, (2013), ―analfabetismo financeiro‖ provoca na sociedade um descontrole tal que Cerbasi (2003) inquire, discutindo a respeito dos resultados que essas atitudes desenfreadas
causam, acarretando alterações nos seus hábitos, no que diz respeito a doenças, desequilíbrios emocionais, levando a desentendimentos entre os membros das famílias. Diante do exposto,
considerando imprescindível para nossos jovens, adultos e idosos o estudo da Educação Financeira nas aulas, sendo fundamental introduzir esta temática nas discussões, e assim, poderão se
utilizar dos conhecimentos adquiridos para tomar decisões eficientes com relação ao uso e controle do dinheiro. O estudo da Educação Financeira pode vir a contribuir com os indivíduos no sentido
de fazer escolhas inteligentes relacionadas ao dinheiro, nas transações financeiras e no consumo consciente, promovendo o bem-estar desses indivíduos que optam por estudar esta temática e
aplicar em suas vidas. É possível entender que a Educação Financeira pode se tornar uma ferramenta capaz de conquistar qualidade de vida.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
(EJAIE2GE01JE) Comprovar a existência de costumes, crenças, tradições e formas diversas de
IDENTIDADE
viver em variados ambientes de convivência.
- Espaço geográfico: o lugar de
Diversidade (etnia, raça e construção, convivência e
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição econômica de grupos de
gênero, manifestações interação entre pessoas e
religiosas);
comunidade.
diferentes origens.
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais (quilombolas,
indígenas, sertanejos, ciganos, entre outros) em distintos lugares.
MUNDO DO TRABALHO
E TECNOLOGIAS
Renda e consumo;

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade
em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
- A relação campo e cidade:
semelhanças, diferenças e
interdependência.

SOCIEDADE
E
CULTURA
Meio ambiente, saúde e
qualidade de vida;

1,2,3,4,5,6,7
(EF03GE01)* Identificar, comparar e compreender aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares
de vivência, seja na cidade, seja no campo.
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade,
considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.

- Riscos e cuidados nos meios de
transporte e de comunicação.

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na
conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável.
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- O processo migratório.

(EJAIE2GE02JE) Conceituar os termos migração, imigração e emigração dentro das diversas
territorialidades: país, estado, município, etc.
(EJAIE2GE03JE) Compreender os motivos que levam as pessoas migrarem para diferentes lugares e
tempo, e avaliar o papel migratório nos lugares de destino.
(EF02GE01)* Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive como construção
de identidade local, correlacionando com a do país.
1,2,3,4,5,6,7
(EF02GE01)* Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade
brasileira.

- Os benefícios oriundos da
maturidade e equilíbrio financeiro.

(EJAIE2GE04JE) Organizar feiras de discussão tendo como tema macro a vida financeira.
(EJAIE2GE05JE) Reconhecer a importância da valorização da renda familiar, como forma de esboçar
maturidade financeira para possível empreendimento.

- Trabalho, paisagem e tecnologia:
exploração dos recursos naturais e (EJAIE2GE06JE) Identificar, descrever e comparar paisagem natural e cultural.
a sustentabilidade.
(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza em
diferentes lugares, com destaque para os do município.
- Os usos dos recursos naturais:
solo e água no campo e na cidade. (EJAIE2GE07JE) Compreender a importância da tecnologia e nas relações entre espaço rural e urbano
para a economia do município.
(EJAIE2GE08JE) Descrever profissões que estão ligadas às atividades econômicas no campo e na
cidade.
(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias primas), circulação
e consumo de diferentes produtos.
- Expressões artísticas e qualidade (EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo
de vida: (renda e consumo).
consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de
hábitos de redução, reuso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no
entorno.
(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades
cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas ambientais provocados
por esses usos.
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na geração de
- O espaço geográfico: orientação, energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável.
representação
espacial
e
localização.
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico
Pelo Sol e pela Lua;
natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.
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Pelos pontos cardeais e colaterais;
(EJAIE2GE09JE) Identificar os meios de comunicação necessários ao conhecimento e busca de
Instrumentos de orientação.
informações pertinentes às atividades econômicas existentes no município.
1,2,3,4,5,6,7
(EJAIE2GE10JE) Reconhecer a importância dos meios de transporte e comunicação no contexto da
globalização.
- Representações cartográficas
(EJAIE2GE11JE) Identificar as diferentes formas de utilização dos recursos naturais do município sem
degradar o meio ambiente.
(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos
(plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano
da cidade e do campo.
(EJAIE2GE12JE) Identificar no município as diversas manifestações artísticas e culturais, recriando e
praticando de forma individual ou coletiva, por meio de jogos e brincadeiras populares do município, do
Brasil e do mundo, de origem indígena e africana e europeia, como formas de prover o bem estar.
(EJAIE2GE13JE) Reconhecer como direito social e público a valorização das diversas manifestações
culturais e artísticas do município.
(EJAIE2GE14JE) Identificar leis e/ou decretos no município, estado ou país de valorização às expressões
culturais.

- Nossa terra, nossa casa.
 Regionalização
do
território brasileiro (IBGE,
Regiões geoeconômicas);
 O Brasil na América;
As relações com os demais países
do mundo.

(EJAIE2GE15JE) Reconhecer expressões artísticas como forma de trabalho e renda.
(EJAIE2GE16JE) Reconhecer e registrar paisagens e seus elementos, semelhanças e diferenças nos
hábitos, costumes, nas relações homem natureza em diferentes lugares.
(EJAIE2GE17JE) Explicar mudanças no processo histórico e cultural, uso dos recursos naturais, modo de
viver e reconhecer a importância do uso do solo e da água etc, para a vida e os impactos no uso do
cotidiano do campo ou da cidade.
(EJAIE2GE18JE) Identificar e caracterizar questões socioambientais presentes nos espaços rural e
urbano de ordem natural (alagamento, erosão, assoreamentos, queimadas, entre outros) e de ordem
social (pessoas em situação de rua, abandono de crianças, movimentos sociais de pessoas sem terras
para plantar, prostituição infantil, violência doméstica, mortalidade de jovens, entre outros).
(EJAIE2GE19JE) Conhecer a condição socioambiental do município de Jeremoabo citando situações
específicas que demandam ações de recuperação/preservação e outras que já ocorrem.
(EJAIE2GE20JE) Identificar ações humanas voltadas para proteção, conservação e preservação da
natureza que qualificam a vida.
(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas mentais,
maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.
(EJAIE2GE21JE) Reconhecer a existência e utilização dos diferentes mecanismos para se orientar no
espaço.
(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas
(visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).
(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos.
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(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográfica.
(EJAIE2GE22JE) Identificar as representações cartográficas do lugar de vivência: município, estado, país.
(EJAIE2GE23JE) Conhecer e utilizar meios digitais de localização (Google Maps, Earth, geoweb, etc.).
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em
diferentes escalas cartográficas.
(EJAIE2GE24JE) Conceituar paisagem, lugar, espaço geográfico e região.
(EJAIE2GE25JE) Conhecer e analisar diferentes critérios de classificações das formas de regionalização
do Brasil.
(EJAIE2GE26JE) Reconhecer o Brasil como parte integrante do continente americano identificando as
regionalizações do nosso país e do continente.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada deve proporcionar aos estudantes a compreensão e o conhecimento da realidade em que vivem, apontando para a formação de um sujeito autônomo, devem priorizar a
transversalidade e interdisciplinaridade como fundamento da prática pedagógica. Dentre as opções possíveis para a produção do conhecimento de forma significativa, serão adotados: sala de
aula invertida, pesquisas, a aula de campo, os seminários temáticos, as experiências científicas como práticas pedagógicas. Por meio dessas atividades, proporciona-se aos estudantes uma
autonomia diante da produção do conhecimento, ao despertar o senso crítico e reflexivo sobre o espaço vivido.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No processo avaliativo, a produção de registros sistemáticos sobre as atividades propostas e realizadas pelos sujeitos de aprendizagem, nos diferentes momentos de seu percurso formativo, se
coloca como estratégia importante, a escuta de seus interesses e necessidades em relação ao espaço, tempo e relações sociais, observação das manifestações, das expressões e representações
relacionais e de ocupação dos espaços e territórios, ampliação dos conceitos, registro dos progressos e dificuldades individuais e coletivos, resolução de desafios propostos nas interações sociais.
Assim, propõe-se estratégias como: realização de atividades de leitura, escrita e reescrita, aulas dialógicas, exercícios de reelaboração de conteúdos e objetivos, partindo, é claro, das vivências e
práticas no percurso formativo, considerando conceitos geográficos já apropriados pelos estudantes; análise, por meio de questionamentos e intervenções tendo em vista a mudança de atitude
frente aos problemas levantados, fazendo com que o estudante seja capaz de interagir e transformar a realidade; a flexibilização de tempos espaços e currículo ao/à estudante com dificuldade de
aprendizagem e ou deficiência, a fim de que ele/a possa se organizar diante da elaboração e apropriação do conhecimento, respeitadas as subjetividades, diversidades e as especificidades de
cada um/a;
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖, através
de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que estimulem a criatividade – o
exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser e estar no mundo. Aprender
pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro dimensões da aprendizagem que podem
ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes constituem elementos como a descoberta, a
compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um pensamento produtivo perfazendo a dimensão do
aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do aprender a conviver se fundamenta pela convivência,
sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o
empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto.
A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de
construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente
determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e
protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade, mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e
passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos, ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a
escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem
uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
IDENTIDADE
(EJAIE3GE01JE) Compreender o conceito de direitos humanos.
Direitos humanos e civis
- Todos temos direitos - o que são diretos
(EJAIE3GE02JE) Analisar e compreender o processo histórico e

humanos?
- Direitos humanos ao longo da história.
MUNDO DO TRABALHO E
TECNOLOGIA

Segurança e saúde
no trabalho;
- Declaração Universal dos Direitos Humanos.

evolutivo dos direitos humanos ao longo de toda a história.
(EJAIE3GE03JE) Identificar os direitos humanos assegurados nas
Leis que normatizam o acesso aos mesmos.
(EJAIE3GE04JE) Analisar, compreender e refletir a atuação do
Brasil no tocante referente a garantia de acesso aos direitos
humanos.
(EF04GE06)* Identificar e descrever territórios étnico-culturais
existentes no Brasil e na Bahia, e no município, tais como terras
indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos, dentre
outros, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses
territórios.
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(EJAIE3GE05JE) Utilizar-se dos conceitos e conhecimentos
referentes ao empreendedorismo, para ressignificar as formas de
busca e acesso aos direitos humanos na sociedade
- Territórios étnico-culturais.
contemporânea.
Ciências
e
artes
(EJAIE3GE06JE) Compreender as várias formas de
(sensibilidade, percepção e
representação do Planeta Terra.
manifestações artística
- O empreendedorismo como ferramenta (EJAIE3GE07JE) Identificar e compreender o conceito de
necessária para consolidação da conquista aos Planisfério e Mapa.
direitos humanos.
(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando
suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e
semelhanças.
- A Terra e as maneiras de representá-la.
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades e
no campo, comparando sequência de fotografias, fotografias
aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes.
- Planisfério / Mapas
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas.
(EJAIE3GE08JE) Compreender como estão divididos os espaços
- Elementos constitutivos dos mapas.
ao longo do território brasileiro.
(EF04GE05) Distinguir unidades político administrativas oficiais
nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e grande
- Mapas e imagens de satélite.
região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares
de vivência.
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar
- Sistema de orientação.
as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo
seu crescimento.
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar
- As divisões do espaço brasileiro.
as interações entre a cidade e o campo e entre cidades na rede
urbana.
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes
- Unidades político administrativas do Brasil.
cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas.
(EJAIE3GE09JE)Identificar as características referentes ao
nordeste, bem como o povo que nele vive.
- O Brasil e os direitos humanos.

SOCIEDADE E CULTURA
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- Território, redes e urbanização.

- Representação das cidades e do espaço urbano.

- Nordeste: Localização, Paisagem, características
de um povo, modo de vida.
- Transformações e premências no espaço.

- Trabalho e inovação tecnológica.

- As relações entre o indivíduo e o trabalho.

- Atividades trabalhistas desenvolvidas no campo
e sua importância para continuidade da vida no
campo e cidade.
- Crianças do Sertão: Trabalho infantil,
analfabetismo, falta de infância. Uma realidade
atual?

(EF04GE01BA) Descrever paisagens como resultado da ação do
ser humano no tempo e no espaço.
(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de
trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, no
extrativismo, na indústria, no comércio e nos serviços.
(EJAIE3GE10JE)Identificar os problemas de segurança e saúde
provenientes das atividades trabalhistas me diferentes épocas.
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de
transporte e de comunicação, no mundo, no Brasil, no estado e em
seu município.
(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na
produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das
populações.
(EJAIE3GE11JE)Discutir e analisar todo o contexto envolto no
processo das atividades trabalhistas e sua contribuição para vida
cotidiana, ressaltando a interdependência entre ambos.
(EJAIE3GE12JE)Analisar o contexto histórico referente ao
processo cotidiano de vivência da criança residente em nosso
sertão.
(EF04GE02)* Descrever processos migratórios e suas
contribuições para a formação da sociedade brasileira e baiana e
jeremoabense.
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na
Unidade da Federação em que vive, estabelecendo relações entre
migrações e condições de infraestrutura.
(EJAIE3GE13JE) Identificar os diferentes climas existentes em
nosso Planeta, bem como a riquíssima diversidade vegetal e suas
particularidades.
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais
e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em
que vive, bem como a ação humana na conservação ou
degradação dessas áreas.

- Processos migratórios no Brasil.
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(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade
ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água, lagos
e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.).
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que
- Dinâmica populacional.
ocorrem no município, destacando o entorno da escola e da
residência, assim como na comunidade (lixões, indústrias
poluentes, degradação de matas ciliares, desmatamento e
- Planeta Terra:
destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções
(inclusive tecnológicas) para esses problemas.
 Clima
(EF04GE03BA) Discutir a importância de viver em um ambiente
 Diversidade vegetal
preservado de maneira sustentável.
(EF04GE04BA) Levantar as principais necessidades em relação à
qualidade ambiental onde vivem, para pensar atitudes em defesa
- Conservação e degradação da natureza.
do meio ambiente e promoção da vida saudável.
(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas
histórias familiares e/ ou da comunidade, elementos de distintas
- Qualidade ambiental.
culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país,
latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é
próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da
- Diferentes tipos de poluição.
cultura local, regional e brasileira.
(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais
e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios.
- Território e diversidade cultural.
(EF05GE01BA) Discutir as principais manifestações de
discriminação racial, buscando coletivamente formas de combatê- Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e las.
(EJAIE3GE14JE)Identificar os aspectos que norteiam a forma de
desigualdades sociais.
consolidação referente ao processo de povoamento.
- A musicalidade do povo brasileiro: Uma (EJAIE3GE15JE)
ferramenta indispensável para consolidação das Identificar as manifestações artísticas do povo brasileiro, por meio
da sua musicalidade, na perspectiva de consolidação da
percepções e manifestações artísticas
identidade social e cultural deste povo.
 Caipira
(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder
 Forró
público municipal e canais de participação social na gestão do
 Xaxado
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Baião
Xote
Axé
Samba
Pagode
Frevo

- Instâncias do poder público e canais de
participação social.

Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos
Municipais e outros.
(EF04GE02BA) Descrever os meios de acesso aos principais
órgãos públicos que atuam em sua comunidade.
(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de
participação social responsáveis por buscar soluções para a
melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente,
mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas
implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em
que vive.

- Gestão pública da qualidade de vida.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O processo de desenvolvimento das aulas, ocorrerá mediante o princípio do diálogo inicialmente, buscando identificar os conhecimentos prévio dos alunos acerca das temáticas propostas. A partir
desse estágio, serão procuradas as metodologias habituais oportunas à necessidade de cada realidade vivenciada no cotidiano, o que possibilitará o acesso aos conhecimentos teóricos pretendidos,
bem como a aplicação e significação dos mesmos em situações cotidianas, está se se apresenta como uma necessidade atual que precisa ser aprimorada em nossa vivencia escolar contemporânea
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No tocante referente ao processo de avaliação, destaca-se que este será contínuo, pautado nas realizações de atividades desenvolvidas cotidianamente, sejam elas escritas ou não, Haja vista que o
processo avaliativo deve ser flexível e assegure de forma igualitária a justa condição no que diz respeito ao ato de avaliar o indivíduo. Dessa forma, a avaliação se dará através de:
Participação.
Interesse.
Resolução de atividades.
Relacionamento e integração com o grupo
Respeitar às diversidades culturais, bem como o que mais ne mostra necessário para o bom andamento do processo avaliativo.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que
estimulem a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser
e estar no mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro
dimensões da aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes
constituem elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um
pensamento produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do
aprender a conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem
ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que
na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar
um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A
proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de
jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade,
mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos,
ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e
motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula,
podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
IDENTIDADE
Responsabilidade Social

- Identidade sociocultural. (EJAIE4GE01JE) Compreender as responsabilidades sociais e reconhecer sua
identidade cultural.
(EJAIE4GE02JE) Analisar as diferentes paisagens do território brasileiro, clima,
relevo e sua hidrografia regional, percebendo-se responsável por sua preservação.
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DO
E

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos
desses lugares em diferentes tempos.
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade,
Competências para o
com destaque para os povos originários.
século XXI;
(EJAIE4GE03JE)Localizar nosso país no continente e no mundo e reconhecer suas
características gerais e os aspectos físicos que o identificam.
O
território
(EJAIE4GE04JE)Reconhecer que a delimitação da fronteira física é resultado
brasileiro:
geopolítico e é reversível (mutável) no tempo e no espaço.
 Localização;
(EJAIE4GE05JE) Identificar como se deu o processo de formação do território
 Área;
SOCIEDADE
E
brasileiro.
 Aspectos
CULTURA
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no território
físicos.
nacional e estadual, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais,
Manifestações culturais:
identidade de um povo
Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária).
Ideias
e
(EJAIE4GE06JE)Compreender as diversas formações do território brasileiro.
concepções sobre a
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação
formação territorial
socioeconômica e territorial da Bahia e do
do Brasil.
Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas.
(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos
- O Brasil e suas divisões indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das
regionai
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo
e da cidade, como direitos legais dessas comunidades.
(EJAIE4GE07JE) Identificar o conceito de território e região explicando-os através das
- Transformação das
noções de exclusão, marginalização, segregação, identidade, relacionando-o à
paisagens naturais e
complexidade dos cotidianos das cidades em suas divisões e demarcações espaciais.
antrópicas.
(EJAIE4GE08JE) Identificar, conceituar e descrever as diferentes regiões do território
brasileiro e seus complexos regionais.
(EJAIE4GE09JE) Analisar as diferenças desigualdades sociais do território brasileiro.
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- A produção de (EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho
alimentos, a tecnologia e humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de
os impactos ambientais. industrialização e ofertas de diversos serviços, partindo de sua realidade.
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do
surgimento das cidades, considerando a história dos processos produtivos em sua
- Descobrindo o mercado comunidade, estado, no Brasil e no mundo.
virtual;
(EJAIE4GE10JE)Analisar o aumento da produção agrícola e pecuária desenvolvida a
partir do uso das tecnologias robóticas e os impactos ambientais causados pelo uso
- Formas de trabalho: inadequado de produtos químicos e agrotóxicos.
novas profissões;
(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de
produtos alimentícios provocam impactos ambientais, assim como influem na
distribuição de riquezas, em diferentes lugares e em sua comunidade.
(EJAIE4GE11JE)Analisar o papel do agronegócio na produção agrícola brasileira e
- Investimentos;
para as questões de ordem econômica e social do campo, bem como a importância
da agricultura familiar nesse contexto.
(EJAIE4GE12JE)Compreender a estrutura fundiária, a questão da terra e o
- Desigualdade social e o
significado da reforma agrária no Brasil.
trabalho.
(EJAIE4GE13JE)Utilizar o poder da mídia digital para comercialização de produtos e
serviços.
- A nossa população:
(EJAIE4GE14JE)Discutir medidas de produção e circulação de mercadoria no
 Quem somos;
 Os movimentos mercado de trabalho e diferentes riquezas no sentido global e local;
(EJAIE4GE15JE) Analisar o desenvolvimento tecnológico nos espaços rurais e
migratórios;
urbanos e a nova tendência profissional de trabalho no mercado informatizado.
(EJAIE4GE16JE) Avaliar as oportunidades de trabalho ofertadas à pessoas com
deficiência, de diferentes etnias e gêneros e a idosos.
- Urbanização:
 Classificação das (EJAIE4GE17JE) Utilizar os benefícios tecnológicos das energias renováveis como
cidades de acordo investimento e fonte de renda.
com sua função;
(EF07GE07)* Analisar a influência e o papel das empresas e redes de transporte e
 A rede urbana;
comunicação na configuração do mercado de trabalho brasileiro e baiano,
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 Problemas
socioambientais
das cidades;
 O Estatuto da
Cidade.
- O direito à moradia:
 Moradia digna: um
direito de todos;
 Moradia
e
desigualdade
social;
 Origens
do
problema
habitacional no
Brasil.

identificando as desigualdades sociais no espaço urbano e rural, mundo regional e
local e as consequências disso.
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro e baiano.
(EJAIE4GE18JE) Identificar as nossas origens e os movimentos migratórios internos
e externos no Brasil.
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira e baiana,
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática),
assim como aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras e nos territórios
de identidade do estado.
(EJAIE4GE19JE) Conceituar e identificar como se deu o processo de urbanização no
país e no município.
(EJAIE4GE20JE) Reconhecer as especificidades das cidades e suas categorias
hierárquicas.
(EF08GE16)* Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades
brasileiras e baianas, particularmente àquelas relacionadas à distribuição, estrutura e
dinâmica da população e às condições de vida e trabalho.
(EJAIE4GE21JE) Reconhecer a existência do Estatuto da Cidade.
(EJAIE4GE22JE) Conhecer os avanços dos direitos sociais no Brasil e no mundo.
(EF08GE17)* Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos e rurais do
país, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos.
(EJAIE4GE23JE) Conhecer as leis que fazem referência ao direito à moradia.
(EJAIE4GE24JE) Identificar a exclusão social em diferentes espaços urbanos no
Brasil e no mundo: população sem moradia, em condição de assentamento, sem
escolarização, trabalho
infantil, trabalho escravo e exploração sexual, dentre outros.

- O bem-estar da
população:
 O
desenvolvimento
humano;
 Os indicadores do
IDH;
 O IDH do Brasil;
 O IDH e a (EJAIE4GE25JE) Identificar e analisar os diferentes critérios que medem e
desigualdade
especificam a qualidade de vida das pessoas no país, estado ou município.
social;
(EJAIE4GE26JE) Explicar o conceito, as características e os resultados do IDH do
país e o IDHM do município.
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 Programas
sociais.
- A melhor idade:
 O envelhecimento
da
população
mundial;
 Os desafios e
consequências do
envelhecimento
da
população
brasileira;
 Os direitos dos
idosos e o
desrespeito às
leis;
O envelhecimento ativo.

(EJAIE4GE27JE) Reconhecer a existência de diversos programas de assistência
social, bem como suas particularidades.
(EJAIE4GE28JE) Identificar as causas e consequências do aumento da expectativa
de vida da população, percebendo a variação existente entre os países, regiões e
cidades.
(EJAIE4GE29JE) Reconhecer o desenvolvimento de projetos para melhor
atendimento à população da terceira idade no país e no mundo.
(EJAIE4GE30JE) Problematizar as questões de agressão seja ela física ou psíquica,
e discriminatórias contra os idosos e reconhecer os principais movimentos de luta na
busca por respeito e direitos.
(EJAIE4GE31JE) Reconhecer a existência do Estatuto do idoso.
(EJAIE4GE32JE) Identificar no município projetos e ações de auxílio aos idosos,
(EJAIE4GE33JE) Reconhecer o desenvolvimento de produtos e de projetos de
estímulo ao turismo voltados especificamente, à terceira idade.
(EJAIE4GE34JE)Avaliar a qualidade de vida dos idosos residentes em países ou
cidades desenvolvidas, comparando com a de países ou cidades menos
desenvolvidos.
(EJAIE4GE35JE) Reconhecer as manifestações culturais que a população da terceira
idade do município pratica.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Desenvolver forma de pensar no espaço junto aos acontecimentos e os fenômenos que ocorrem em diversos lugares com característ icas comuns e com consequências em
cada lugar.
A diferenciação que ajuda a entender, principalmente, as peculiaridades de cada região e o raciocínio que leva a questionamentos.
A conexão com o espaço geográfico composto por temporalidades e espacialidades.
Compreensão da ocupação do espaço relacionada à distribuição das características naturais, um princípio de raciocínio que o estudante deve apropriar-se, para ler e entender
o mundo de forma mais ampliada, com questões como: o que existe em cada lugar? Onde estão as cidades? Onde se localizam as infraestruturas, como as torres de internet?
Por onde passam as estradas? Onde há serras, rios e solos férteis?
Noção de identificação no espaço de cada objeto territorial, diferenciando o lugar de local.
Estudo da ordem sob um olhar sobre o ordenamento territorial, que se relaciona com os usos do território.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A diagnóstica, a contínua ou formativa e a somativa.
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Ao aplicar uma avaliação diagnóstica ou inicial, o professor busca obter informações sobre o estágio de cada estudante e da turma. Com base nos resultados
obtidos, ele terá meios para planejar suas atividades e traçar suas estratégias para alcançar seus objetivos pedagógicos.
Na avaliação contínua ou formativa, o professor acompanha o processo de aprendizagem, mantendo-se atento ao desenvolvimento dos estudantes,
verificando, seus avanços e suas dificuldades ao longo do processo de aprendizado.
A avaliação somativa ocorre ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Ela permite ao professor perceber se o estudante realizou as aprendizagens
inicialmente propostas.
Considerando que os saberes e a cultura do educando devem ser respeitados como ponto de partida real do processo pedagógico, a avaliação contemplará,
necessariamente, as experiências acumuladas e as transformações que marcaram o seu trajeto educativo, tanto anterior ao reingresso na educação formal,
como durante o atual processo de escolarização.
A avaliação processual utilizará técnicas e instrumentos diversificados, tais como: provas escritas, trabalhos práticos, debates, seminários, experiências e
pesquisas, participação em trabalhos coletivos e/ou individuais, atividades complementares propostas pelo professor, que possam elevar o grau de aprendizado
dos educandos e avaliar os conteúdos desenvolvidos. É vedada a avaliação em que os educandos sejam submetidos a uma única oportunidade de aferição.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
682 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖, através
de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que estimulem a criatividade –
o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser e estar no mundo. Aprender
pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro dimensões da aprendizagem que
podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes constituem elementos como a
descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um pensamento produtivo perfazendo a
dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do aprender a conviver se fundamenta pela
convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser exercitadas desde o estágio I. Nesse
sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na visão Peter Drucker não se nasce
empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um empresário. Vai além, principalmente
sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A proposta visa sensibilizar o professor, para
que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de jovens, adultos e idosos antenados com a realidade
macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade, mas também o próprio professor, rompam com a cultura
da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos, ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em
realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial,
mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados
e encaminhados.
EIXOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
TEMÁTICOS
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO

- Globalização, territórios (EJAIE5GE01JE) Compreender a amplitude da globalização no mundo atual definindo
IDENTIDADE e redes geográficas;
conceito de território e redes geográficas.
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica,
Globalização - A globalização e seus política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
efeitos sobre o emprego e (EJAIE5GE02JE) Compreender as diversidades culturais no mundo globalizado, atentando
a cultura;
para as desigualdades sociais.
(EJAIE5GE03JE) Analisar a nova Ordem (ou Desordem) Mundial com referência na lógica da
- Globalização e direitos globalização e fragmentação através de mapas temáticos.
humanos;
(EJAIE5GE04JE) Conhecer os avanços das lutas pelos direitos no Brasil.
(EJAIE5GE05JE) Compreender os principais problemas ambientais e a questão da qualidade
de vida dos habitantes no Brasil e nos demais continentes, oriundos da globalização.
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A vida é um
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autovalorização;

SOCIEDADE E
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- Políticas
públicas.
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- Os direitos humanos no (EJAIE5GE06JE) Distinguir turismo sustentável do insustentável, explicando os impactos
Brasil;
sociocultural, socioambiental e socioeconômico em escalas local, regional, nacional e mundial.
(EJAIE5GE07JE) Explicar a relação entre padrão de consumo, desequilíbrios dos
- Globalização e meio
ecossistemas terrestres e problemas ambientais contemporâneos.
(EJAIE5GE08JE) Conhecer a agenda 2030 e outras legislações municipais, estaduais e
ambiente:
 As ameaças ao meio nacionais reconhecendo a importância de suas diretrizes na construção de sociedades
sustentáveis
ambiente;
 O desenvolvimento (EJAIE5GE09JE) Ler e interpretar documentos que discutem os impactos negativos da
globalização econômica na paisagem natural e cultural, propondo alternativas de uso
sustentável;
sustentável do Planeta Terra.
- O país em que vivemos: (EJAIE5GE10JE) Entender que a globalização não é unilateral, mas plurilateral trazendo
consequências planetárias a exemplo do aquecimento global.
 Estrutura política;
 Organização política (EJAIE5GE11JE) Localizar áreas de proteção ambiental no município.
(EF08GE05)* Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país.
(Legislativo,
(EJAIE5GE12JE) Compreender a estrutura organizacional política do Brasil, para melhor atuar
Executivo e
na colaboração da construção de um país cuja população é consciente de seus direitos e
Judiciário).
deveres.
- O Brasil no mundo: (EJAIE5GE13JE) Identificar a classificação do Brasil sobre suas características sociais e de
desenvolvimento, em comparação a outros países do mundo, e os critérios adotados para
 Emergente e
determinar tal posição.
desigual;
(EJAIE5GE14JE) Reconhecer a importância e influência do Brasil no cenário internacional.
 Potência regional;
 A atuação na ONU; (EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos
 O Brasil nos Blocos
e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos
Econômicos.
continentes e sua espacialização no país e no estado.
(EJAIE5GE15JE) Conhecer os principais movimentos realizados pela população no espaço
- Distribuição da
(emigração, imigração, êxodo rural, movimento pendular, migrações forçadas, entre outros).
população mundial e
(EJAIE5GE16JE) Reconhecer as motivações dos deslocamentos populacionais brasileiros e
deslocamentos
mundiais e os reflexos na organização espacial.
populacionais.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do município
em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população
- A demografia brasileira.
mundial.
 O censo;
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(EJAIE5GE17JE) Conhecer o crescimento da população brasileira e mundial e a distribuição
 A densidade;
 O envelhecimento da das mesmas através de mapas, gráficos e imagens.
(EJAIE5GE18JE) Compreender o processo de acompanhamento da contagem e do
população.
crescimento, da urbanização e distribuição espacial da população brasileira.
(EJAIE5GE19JE) Compreender as políticas demográficas adotadas no Brasil e nos diferentes
- Diversidade e dinâmica países.
da população mundial e (EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
local.
(EF08GE01BA) Identificar as desigualdades presentes na população a partir dos indicadores
- Conflitos e tensões no demográficos, pensando alternativas para fortalecer o desenvolvimento social na Bahia, no
Brasil e no mundo.
Mundo atual;
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários
- Paz e cooperação entre e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas
migratórias da região, traçando paralelos com a dinâmica nacional e baiana.
povos e países: uma
(EJAIE5GE20JE) Descrever as relações de conflitos atribuídas ao espaço geográfico a partir
governança global?
de gráficos, tabelas e fontes documentais.
- Escolhas profissionais; (EJAIE5GE21JE) Reconhecer o papel das Nações Unidas (ONU) no processo de integração
e pacificação dos países pela paz Mundial, reconhecendo seus lugares de vivencia no mundo
global.
- Empregabilidade
(EJAIE5GE22JE) Conhecer as diversas profissões existentes e perceber com quais áreas
profissionais mais se identifica.
(EJAIE5GE23JE) Identificar ações empreendedoras, acreditar nas iniciativas pessoais e
- Transformações do
potenciais de cada um.
espaço na sociedade
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação
urbano-industrial:
de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania.
 O surgimento da
indústria no Brasil e (EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de
industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas
no mundo;
consequências no Brasil.
 O processo de
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção
descentralização
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro
industrial no Brasil;
em diferentes países, com destaque para o Brasil e a Bahia.
 Tipos, produtos,
(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na
formas, destinos e
caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América
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nível tecnológico das
indústrias.
- Cadeias indústrias e
uso dos recursos naturais
e matéria-prima;
- Problemas causados
pela industrialização.
- Relações de trabalho:
 Os desafios do
mercado de trabalho;
 A informalidade;
 A mulher no mercado
de trabalho;
 O trabalho decente,
infantil e a
discriminação no
trabalho;
- A hegemonia europeia
na economia, na politica e
na cultura;
Corporações
organismos
internacionais;

e

- As Manifestações
culturais na formação
populacional.

e da África, estabelecendo aproximações e distanciamentos com a realidade brasileira e
baiana.
(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no
mundo, com destaque para o Brasil e a Bahia.
(EJAIE5GE24JE) Descrever as transformações espaciais e sociais ocorridas nas cidades em
decorrência da industrialização.
(EJAIE5GE25JE) Identificar os padrões de produção e consumo em diversas dimensões
escalares avaliando-os sob a ótica da sustentabilidade.
(EJAIE5GE26JE) Analisar a integração do trabalho, da natureza com a sociedade na produção
de particularidades de riqueza e problemas regionais.
(EJAIE5GE27JE) Avaliar as oportunidades de trabalho ofertadas às pessoas com deficiência,
de diferentes etnias e gêneros e a idosos.
(EJAIE5GE28JE) Conceituar trabalho formal e trabalho informal, reconhecendo as
particularidades e consequências de cada um para o desenvolvimento econômico do país.
(EJAIE5GE29JE) Reconhecer as lutas das mulheres por igualdade de direitos.
(EJAIE5GE30JE) Perceber a presença da mulher em todas as esferas no campo de trabalho
nacional e local.
(EJAIE5GE31JE) Reconhecer a exploração do trabalho infantil como um crime contra a
humanidade, e identificar as leis de proteção à criança e ao jovem.
(EJAIE5GE32JE) Reconhecer como crime os abusos de poder exercidos por patrões, dentre
eles os assédios moral e sexual e identificar suas características.
(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias
regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou
influência cultural em diferentes tempos e lugares, destacando a repercussão no território
brasileiro e no baiano.
(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações
econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.
(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas, partindo de sua
localidade como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial,
defendendo o princípio do respeito às diferenças.
(EJAIE5GE33JE) Compreender o conceito de democracia para participar crítica e ativamente
da construção de um lugar melhor para se viver.
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- Participação Social.
 Democracia
e
participação – o voto;
 As eleições – A
participação
da
mulher na política;
 A iniciativa popular e a
criação de leis –
participação social.

(EJAIE5GE34JE) Refletir o direito ao voto como resultado de lutas para o exercício pleno da
cidadania.
(EJAIE5GE35JE) Reconhecer os movimentos de luta das mulheres pelo direito de
participação na política e identificar as que fizeram e fazem história.
(EJAIE5GE36JE) Perceber a participação do povo na criação de leis como forma de exercer
seu direito de cidadão.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Desenvolver forma de pensar no espaço junto aos acontecimentos e os fenômenos que ocorrem em diversos lugares com características comuns e com consequências em cada lugar.
A diferenciação que ajuda a entender, principalmente, as peculiaridades de cada região e o raciocínio que leva a questionamentos.
A conexão com o espaço geográfico composto por temporalidades e espacialidades.
Compreensão da ocupação do espaço relacionada à distribuição das características naturais, um princípio de raciocínio que o estudante deve apropriar-se, para ler e entender o mundo de forma
mais ampliada, com questões como: o que existe em cada lugar? Onde estão as cidades? Onde se localizam as infraestruturas, como as torres de internet? Por onde passam as estradas? Onde
há serras, rios e solos férteis?
Noção de identificação no espaço de cada objeto territorial, diferenciando o lugar de local.
Estudo da ordem sob um olhar sobre o ordenamento territorial, que se relaciona com os usos do território.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A diagnóstica, a contínua ou formativa e a somativa.
Ao aplicar uma avaliação diagnóstica ou inicial, o professor busca obter informações sobre o estágio de cada estudante e da turma. Com base nos resultados obtidos, ele terá meios para planejar
suas atividades e traçar suas estratégias para alcançar seus objetivos pedagógicos.
Na avaliação contínua ou formativa, o professor acompanha o processo de aprendizagem, mantendo-se atento ao desenvolvimento dos estudantes, verificando, seus avanços e suas dificuldades
ao longo do processo de aprendizado.
A avaliação somativa ocorre ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Ela permite ao professor perceber se o estudante realizou as aprendizagens inicialmente propostas.
Considerando que os saberes e a cultura do educando devem ser respeitados como ponto de partida real do processo pedagógico, a avaliação contemplará, necessariamente, as experiências
acumuladas e as transformações que marcaram o seu trajeto educativo, tanto anterior ao reingresso na educação formal, como durante o atual processo de escolarização.
A avaliação processual utilizará técnicas e instrumentos diversificados, tais como: provas escritas, trabalhos práticos, debates, seminários, experiências e pesquisas, participação em trabalhos
coletivos e/ou individuais, atividades complementares propostas pelo professor, que possam elevar o grau de aprendizado dos educandos e avaliar os conteúdos desenvolvidos. É vedada a
avaliação em que os educandos sejam submetidos a uma única oportunidade de aferição.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

15.7.2.

HISTÓRIA

Construir o referencial curricular partindo do pressuposto que História é a
ciência humana básica na formação do aluno, pois o leva a compreender a
realidade que o cerca e, consequentemente, o capacitará a interpretar essa
mesma realidade, através de um espírito crítico adquirido e de estímulos e ações
nas quais professores e alunos sejam sujeitos do mesmo processo ensinoaprendizagem, assumindo atitudes que os capacitem para o contexto escolar e
para a vida.
No que diz respeito ao campo da História, há muitos anos, tem passado
por grandes mudanças no que se refere ao ensino e aprendizagem. Essa
necessidade de transformação provocada do surgimento das novas abordagens
referente à perspectiva do ensino que permanecia nas aulas há mais de século,
na chamada Concepção Tradicional, desencadeou um novo olhar de ensinar e
aprender História, mediante estudos, investigações e pesquisas realizadas para
explicar como vinha acontecendo os elementos dessa prática.
Neste contexto, se faz necessário refletir sobre os novos saberes e
fazeres do professor diante das novas abordagens apontadas para as
concepções que fundamentam esse novo olhar relevante a prática do ensinoaprendizagem de História. No tocante do fazer didático do professor, é
fundamental refletir sobre o ensino tradicional enraizado de uma concepção que
vê a História como memória.
Algumas propostas para o ensino são repensadas e pautadas nas
Universidades mediante desafios da ação, quebrando paradigmas da antiga
visão do professor de História ser apenas um mero reprodutor de saberes,
despertando um novo olhar referente ao seu potencial de produzir saberes,
ganhando um novo caráter pedagógico, saindo de uma visão reprodutora de
ideologias dominante, a ser visto, como um agente que favorece os processos
de investigação e construção de conhecimentos e de sentidos coletivos e
compartilhados, sendo um espaço de conflitos entre ideologias.
Nessa dimensão da pedagogia, os conceitos de cultura escolar, disciplina
escolar, conhecimento escolar, saber escolar, tem exercido um papel importante
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na História da Educação mediante uma leitura de homem, de sociedade e de
mundo.
Estudos sobre as origens da História como disciplina escolar na
perspectiva da história das disciplinas vêm possibilitando
visualizar o itinerário pelo qual passa a História em seu processo
de constituição como disciplina escolar no conjunto dos
diferentes saberes para, ao longo desse processo, firmar-se
como campo de conhecimento escolar independente no interior
da sociedade que lhe dá sustentação (TOLEDO, 2004, p. 17).

O ser humano, enquanto sujeito e cidadão atuante, é de fundamental
importância conhecer a sua identidade, a sua história de vida, para dialogar,
levantar fatos, argumentar, e não apenas repetir e contar conhecimentos dos
fatos históricos memorizados. ―[...] é no lugar que os sujeitos praticam suas
vivências, experiências e se relacionam com o mundo. Também, é no lugar que
a cultura, por meio de suas manifestações, é materializada e traduz as dinâmicas
socioculturais de um povo‖. (CARNEIRO, 2018)
A produção do currículo das series Iniciais no Componente Curricular de
história deve ser orientar pelas proposições de situações didáticas para
contribuir com o alunado na criticidade compreendendo os fatos históricos, sobre
um conteúdo estudado, desenvolvendo competências, habilidades e atitudes
que possibilitem melhorar a sociedade e consequentemente o município em que
estão inseridos.
Estudando história de forma reflexiva compreendendo sua função cultural,
histórica e social no mundo onde vive de modo a transformá-la. Estabelecendo
vínculos entre experiência mais local e individual dos sujeitos e o patrimônio
cultural da humanidade. No contexto histórico deve se fazer relações constantes
entre o passado e o presente para apropriação do conhecimento atual.
Vale pontuar que o aprendizado oriundo desse componente curricular deve
se concretizar práticas de leitura de textos, imagens, documentos, pesquisas e
valorização dos conhecimentos prévios dos alunos para que possam entender a
realidade onde vive e atuar de forma consciente, critica e reflexiva.
Diante dessa abordagem, nota-se a importância de se trabalhar no Ensino
Fundamental das séries Finais a História como um componente de um projeto
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de informações, mas que se trabalhem o desenvolvimento do pensamento
histórico, cognitivo dos alunos.
Percebe-se que somente esse tipo de trabalho contribuirá na formação
dos estudantes, e compreenderão o conhecimento histórico em sua dimensão
mais complexa, entendimento da história local e do mundo, reflexão de conceitos
sobre atividades cotidiana, sobre o tempo e o sujeito histórico, construção das
identidades, sociais, atuação e compreensão da realidade, leitura de mundo na
construção do objeto cultural.
É compreendido que no contexto de Prática de Ensino, todos os
pressupostos da disciplina específica da História são fundamentais, assim como
os métodos de ensino, técnicas de trabalho, metas de aprendizagens,
estruturação de conteúdos, tudo em consonância na pesquisa, utilizando os
instrumentos do historiador, presentes em todo processo didático.
Em referência ao contexto, tornam-se indispensáveis, criar situações em
sala de aula, a fim de que o aluno a partir dos conhecimentos, possam planejar
suas concepções, de forma a refletir e confrontá-las com outras. Tornando-se
assim, agentes construtores do futuro mediante experiência vivida.
O DCRB preconiza o quê e como ensinar História na Educação Básica.
Segundo o documento, (2019, p. 424) ―professores e professoras de História são
questionados sobre o porquê de ensinar e aprender e qual a importância de
aprender a disciplina História‖.
O ensino de História deve enfatizar a transformação e revelar aos
discentes a sua condição de sujeitos históricos, fazendo-lhes saber que
enquanto constroem a história ao longo do tempo e espaço, estes também vão
construindo as suas identidades sociais, além de exercitar a sua atuação e a
compreensão da realidade.
Estudar História é conhecer diferentes vivências e experiências humanas.
É reconhecer mudanças e permanências do passado no presente, e dialogar
com os dias atuais. ―Todo conhecimento sobre o passado é também um
conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos‖ (BRASIL, p.393,
2017). Assim, é necessário conhecermos nosso passado, para compreendermos
o presente e planejar/projetar o futuro.
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Assim, o ensino de História deve partir do próximo para o distante, do
concreto para o abstrato e pode-se inferir também que se deve ensinar História
porque possibilita várias competências. Segundo a BNCC, o ensino de História
possibilita:
Elaborar
questionamentos,
hipóteses,
argumentos
e
proposições em relação a documentos, interpretações e
contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes
linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. (BRASIL,
2017, p. 398).

Ensinar História é considerar todas as formas de acontecimentos, as
movimentações e as rupturas que ocorrem no espaço/tempo. As Ciências
Humanas, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, p.
350), expressam que o sujeito deve se direcionar para a ―formação ética, para a
construção do sentido de responsabilidade, para a valorização dos direitos
humanos, do respeito e da própria coletividade, isto é, de valores como a
solidariedade voltada para o combate das injustiças sociais‖.
Em sala de aula, na disciplina de História a interdisciplinaridade pode
ocorrer por meio de projetos de pesquisa de um determinado período histórico,
trabalhando diferentes etapas, como planejamento, levantamento de hipóteses,
coletas de dados, análises, deduções e conclusões, atividades que possibilitam
maior integração entre os componentes curriculares. Além disso, elas podem
criar situações de aprendizagem de forma dinâmica e colaborativa através de
atividades em equipes, por exemplo, e que possibilitem a reflexão, o
questionamento e a argumentação dos alunos, visto que, conforme Bassit (2010)
[...] O estilo de educação que prioriza o trabalho em equipe, que
busca a interdisciplinaridade o compromisso com a integralidade
das ações e que procura respeitar as especificidades de cada
profissão, está pautado nas concepções teóricas das
metodologias ativas de ensino-aprendizagem. [...]. (BASSIT,
2010, p. 128)

A aplicação dos métodos usados na interdisciplinaridade para o docência
de História é uma urgência que almeja dinamizar o trabalho do docente e ampliar
o potencial de aprendizagem dos estudantes.
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Para garantir uma educação de qualidade aos alunos a BNCC estabelece
as aprendizagens que são essenciais nesse período de formação do educando,
assegurado pelo desenvolvimento de competências gerais, competências
especificas da área e específicas do componente curricular, que objetiva
promover uma Educação que favoreça o desenvolvimento global do educando,
isto é, uma Educação que possa contemplar todas as dimensões do
desenvolvimento humano, ou seja, o desenvolvimento cognitivo, acadêmico e
intelectual, assim como, o desenvolvimento físico, social e cultural. São sete as
competências:

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e
mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas,
econômicas e culturais, ao longo do tempo e em diferentes espaços, para analisar,
posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo;
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos
e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas,
econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de
organização cronológica;
3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a
documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a
diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos, a cooperação e o respeito;
4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e
povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários;
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no
espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade
com as diferentes populações;
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da
produção historiográfica;
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de
modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os
diferentes grupos ou estratos sociais.

Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes visões de um
mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os argumentos
apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a
elaboração de proposições próprias.(BNCC,p.415,2017),é necessário que o
alunado cursando do 1º ao 9º ano do Ensino Básico durante o processo de
ensino e aprendizagem possa desenvolver habilidades que o ajude na vida
cotidiana, tornando-se sujeito capacitado e protagonista da sua própria história.
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Para que as competências de cada componente curricular sejam
desenvolvidas, sendo assim, foram estabelecidas para cada uma, um conjunto
de objetos do conhecimento que norteiam o fazer pedagógico, que deve ser
estimulado por relações de troca, entre o que é estudado e o que vivenciado pelo
educando e habilidades (códigos alfanuméricos), sejam sociais, emocionais,
que preparam as pessoas para a vida, que nada mais é, aprendizagens em si.
Aquelas aprendizagens às quais os alunos têm direito a ter acesso para que as
competências sejam desenvolvidas ao final da educação.
Essas habilidades juntamente com os objetos do conhecimento são
organizados em unidades temáticas as quais estabelece a trajetória do
processo de ensino aprendizagem, são a razão de ser do processo educativo, é
o que vai permitir que o aluno construa o seu conhecimento, o respeito e a
valorização das diferentes manifestações culturais do espaço em que estão
inseridos, e desenvolva os mecanismos necessários para progredir nos seus
estudos e obviamente conseguir desenvolver as competências gerais da Base
Nacional Comum Curricular.
O processo ensino-aprendizagem será desenvolvido de acordo com as
metodologias ativas, o qual o aluno será protagonista do processo da
construção, sujeito ativo diante dos conteúdos, os procedimentos de ensino, que
visam ao desenvolvimento de habilidades e competências. Dessa forma, as
estratégias

de

ensino-aprendizagem

englobarão

as

aulas

expositivas

dialogadas, os estudos de casos, os estudos em grupo, os seminários, os
debates, os painéis integrados ou outros que se revelarem adequados. Em
outros momentos de estudos dirigidos e individuais serão utilizados textos,
vídeos ou exercícios cujos objetivos são contribuir para a fixação da
aprendizagem.
É importante que diante das propostas das metodologias ativas, as
escolas se abram para o novo, enfrentando novos desafios e um novo jeito de
ensina.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
693 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

HISTÓRIA

15.7.2.1. O ENSINO DE HISTÓRIA NA EJAI

Pretende-se que o ensino de História contribua para que os jovens,
adultos e idosos possam desenvolver suas capacidades, visando atingir os
objetivos relacionados a seguir. Estabelecer relações entre a vida individual e
social, identificando relações sociais em seu próprio grupo de convívio, na
localidade, na região e no país, relacionando-as com outras manifestações, em
outros tempos e espaços.
Um dos objetivos fundamentais do ensino de História é desenvolver a
capacidade de reconhecer diferentes formas de relações entre pessoas, grupos,
etnias, povos, classes sociais, seja no local e nos círculos próximos de vivência
do aluno, seja em espaços mais distantes ou em outras épocas e lugares. Esse
objetivo vincula-se à preocupação de repensar a identidade e seu significado na
sociedade brasileira atual.
Os movimentos migratórios das décadas passadas e os atuais processos
de expansão das economias e culturas mundiais têm sido apontados como os
agentes

da

desestruturação

de

relações

socioculturais

historicamente

estabelecidas, da desarticulação de modos tradicionais de trabalho e da
desagregação de valores, afetando as identidades locais, regionais e nacionais.
A História pode contribuir para que o aluno reflita sobre valores e práticas
cotidianas que atuam na formação das identidades individuais ou coletivas.
O professor pode propor atividades de reconhecimento das diversas
formas de relações que os alunos estabelecem em seu espaço cotidiano de
convívio, atividades que podem ser ampliadas para a identificação dessas
relações em outros espaços da sociedade e entre outros povos do presente e do
passado. Pressupõe-se que tais atividades permitam aos alunos identificar, de
modo explícito, as diferentes formas de relações sociais que se estabelecem em
seu grupo de convívio. Isto implica que os alunos aprendam a reconhecer os
distintos modos de viver e conviver de pessoas, grupos, etnias, povos, classes
sociais, em outras localidades e regiões, abrangendo diferentes povos e épocas
históricas.
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Esse tipo de abordagem permite entender que, através dos tempos, as
diferentes culturas desenvolvem formas específicas de compreender e de lidar
com os problemas ligados ao tema saúde, possibilitando várias conexões com
outras áreas. O trabalho interdisciplinar torna-se, sem dúvida, mais consistente
quando envolve a equipe escolar e quando faz parte do projeto educativo da
escola. Caminhar nessa direção contribui, portanto, para estreitar laços de um
trabalho coletivo na escola. Situar-se em uma história coletiva é, de certo modo,
ser capaz de relacionar as experiências individuais e as vivências locais com
processos históricos mais amplos e abrangentes, reconhecendo que tanto tem
uma história própria quanto está na história de seu tempo.
Trata-se de propiciar ao aluno oportunidades de construir a percepção de
que possui uma história de vida pessoal, ao mesmo que compartilha e participa
coletivamente dos processos históricos que marcam sua época. Disto resulta a
importância de atividades em que o professor promova o resgate histórico da
trajetória individual de cada um dos alunos, bem como seus entrelaçamentos
com a história de outras pessoas da turma, procurando articular essas trajetórias
com acontecimentos, conjunturas e processos históricos mais amplos.
O resgate das histórias individuais – envolvendo as lutas por emprego,
estudo, os momentos de desemprego e de reivindicações – permite conexões
com contextos históricos mais abrangentes, com conjunturas econômicas,
sociais e políticas do passado e da atualidade.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 1º AO 2º ANO
Ano/série: 1º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e valorização
da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária. As ações
educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diál ogo com as práticas
sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua realidade social,
conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.

EIXOS TEMÁTICOS

Mundo pessoal:
meu lugar no
mundo

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do
As fases da vida e a ideia de
registro das lembranças particulares ou de lembranças dos
temporalidade (passado, presente, futuro)
membros de sua família e/ou de sua comunidade.

As diferentes formas de organização da
família e da comunidade: os vínculos
pessoais e as relações de amizade

A escola e a
diversidade do grupo social envolvido.

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as
histórias de sua família e de sua comunidade
(EF01HI01BA) Conhecer a história da sua comunidade a partir
de mitos, documentários, livros e contos populares, locais ou
regionais, que estabeleçam relações com a história local.
(EF01HI01JE) Conhecer a história/trajetória das comunidades
remanescentes quilombolas, valorizando a sua resistência para
defender sua identidade cultural.
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e
responsabilidades relacionados à família, à escola e à
comunidade.
(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados
ambientes em que vive (doméstico, escolar e da comunidade),
reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que
os regem.
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A vida em casa, a vida na escola e formas
(EF01HI05) Identificar e apreciar semelhanças e diferenças
de representação social e espacial: os
entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares
jogos e brincadeiras como forma de
interação social e espacial.
(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e
identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em
diferentes espaços.
A vida em família: diferentes
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de
configurações e vínculos
organização familiar.
(EF01HI02BA) Conhecer e comparar diferentes organizações
familiares na sociedade à qual está inserido e em outras
sociedades
(EF01HI08*) Reconhecer o significado das comemorações e
A escola, sua apresentação espacial, sua festas escolares, diferenciando-as das datas festivas
comemoradas no âmbito familiar, da comunidade e do
história e seu papel na comunidade
município.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

1,2,3,4,5,6,7

A abordagem dos objetos do conhecimento será realizada de uma forma reflexiva e interrogativa, com um estudo contextualizado da realidade
presente, a partir da qual é feito o recuo para o passado.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

- O professor deve estar constantemente avaliando o desempenho dos alunos na produção de atividade, na discursão;
- Em história, a avalição tem que está inserida no processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos.
- O aluno assume uma postura ativa no processo de ensino e aprendizagem, envolvendo-se na solução de problema e desafios, manipulando e
comparando dados, analisando fontes históricas, formulando hipóteses, tirando conclusões e construindo interpretações, de modo como a História se
processa.
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Ano/série: 2º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Fortalecimento da cultura quilombola em Jeremoabo- As práticas curriculares educativas das séries iniciais podem relacionar-se e integrar-se ao conhecimento e valorização
da cultura quilombola local, partindo de discussões sobre temáticas voltadas ao respeito étnico-racial, diversidade cultural, pertencimento local e formação identitária. As ações
educacionais devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo desta localidade, partindo do diálogo com as práticas
sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum. Os processos de ensino devem conceber a aproximação do sujeito com a sua realidade social,
conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de seu povo e relacionando-o com as fontes de renda que movem a localidade.

EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

A noção do ―Eu‖ e do ―Outro‖: (EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar
comunidade, convivências e interações os motivos que aproximam e separam as pessoas em diferentes
A COMUNIDADE E SEUS entre pessoas
grupos sociais ou de parentesco.
REGISTROS
(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que
as pessoas exercem em diferentes comunidades.
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à
percepção de mudança, pertencimento e memória.
(EF02HI01JE) Desenvolver um pensamento voltado para a
coletividade.
A noção do ―Eu‖ e do ―Outro‖: registros de (EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de objetos
experiências pessoais e da comunidade e documentos pessoais como fontes de memórias e histórias
no tempo e no espaço
nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.
(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de
Formas de registrar e narrar histórias
(marcos de memória materiais e grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, seu
imateriais)
uso e seu significado.
O tempo como medida
(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida
cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes,
durante, ao mesmo tempo e depois).
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(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo
presentes na comunidade, como relógio e calendário.
As fontes: relatos orais, objetos, imagens (EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da comunidade
(pinturas, fotografias, vídeos), músicas, registradas em diferentes fontes.
AS FORMAS DE
escrita, tecnologias digitais de informação (EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que
REGISTRAR AS
e comunicação e inscrições nas paredes, remetam à própria experiência no âmbito da família e/ou da
EXPERIÊNCIAS DA
ruas e espaços sociais
comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos
COMUNIDADE
são preservados e outros são descartados.
(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho existentes
na comunidade em que vive, seus significados, suas
especificidades e importância.
O TRABALHO E A
(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados pelas
SUSTENTABILIDADE NA A sobrevivência e a relação com a
natureza
diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que
COMUNIDADE
vive.
(EF02HI02JE) Estabelecer relação entre desenvolvimento
sustentável e qualidade de vida.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

A abordagem dos objetos do conhecimento será realizada de uma forma reflexiva e interrogativa, com um estudo contextualizado da realidade
presente, a partir da qual é feito o recuo para o passado.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

- O professor deve estar constantemente avaliando o desempenho dos alunos na produção de atividade, na discursão;
- Em história, a avalição tem que está inserida no processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos.
- O aluno assume uma postura ativa no processo de ensino e aprendizagem, envolvendo-se na solução de problema e desafios, manipulando e
comparando dados, analisando fontes históricas, formulando hipóteses, tirando conclusões e construindo interpretações, de modo como a História se
processa.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 3º AO 5º ANO
Ano/série: 3º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças, fazendoa experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade das práticas
pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa cidade, com
isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças. Minimizando assim,
preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade do povo Jeremoabense.
Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte desse contexto.
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
HABILIDADES
EIXOS
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
TEMÁTICOS
EF03HI01*) Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e o território,
AS PESSOAS O ―Eu‖, o ―Outro‖ e os as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como
E OS GRUPOS diferentes grupos socais e fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes
QUE
COMPÕEM A étnicos que compõem a cidade empresas etc
1,2,3,4,5,6,7
CIDADE E O e os municípios: os desafios (EF03HI02*) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar
MUNICÍPIO
sociais, culturais e ambientais acontecimentos ocorridos, ao longo do tempo, na cidade ou território em que vive.
(EF03HI03*) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local
do lugar onde vive.
em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos
sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de
migrantes, e o seu relativismo.
Os patrimônios históricos e EF03HI04*) identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou território e discutir
culturais da cidade e/ou do as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados
município em que vive
A produção dos marcos da
(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus
memória: os lugares de
O LUGAR memória (ruas, praças, significados.
1,2,3,4,5,6,7
(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos,
EM QUE escolas, monumentos, museus
edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes.
VIVE
etc.)
A produção dos marcos da
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade
memória: formação
ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam.
cultural da população.
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A produção dos marcos da
memória: a cidade e o campo,
aproximações e diferenças.
A cidade, seus espaços
públicos e privados e suas
áreas de conservação
ambiental.
A NOÇÃO A cidade, seus espaços
DE ESPAÇO públicos e privados e suas
áreas
de
conservação
ambiental.
A cidade e suas atividades:
trabalho, cultura e lazer

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando-os com
os do passado.
(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas,
hospitais, prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções.

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços públicos e as áreas
de conservação ambiental, compreendendo a importância dessa distinção

1,2,3,4,5,6,7

(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no campo,
considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos.
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e
espaços, analisando mudanças e permanências.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

- Através do estudo das particularidades do lugar em que vive fazer levantamento de dados e de pesquisa sobre a formação da cidade e da região, bem como os fenômenos sociais que interferem e/ou
modificam as relações de trabalho e vivencias cotidianas.
- Desenvolver atividades que explorem o manuseio a diferentes fontes documentais para mapear os eventos (datas festivas, eventos de lazer e /ou culturais considerados pela comunidade e sua
evolução ao longo do tempo.
- Desenvolver atividades que explorem o diálogo entre os pares constituídos no ambiente da sala de sobre temas emergentes no contexto loco0-regional que afetam diretamente as relações respeitosas
e sem discriminação social ou étnica
- Propor diferentes atividades de releitura dos monumentos histórico a partir de visitas e narrativas ouvidas para identificar os significados sociais constituídos para a comunidade atual e a do tempo da
própria construção
- Através do estudo do ambiente construído, desenvolver atividades de mapeamento dos marcos históricos aceitos e/ou produzidos pela comunidade e os diferentes grupos sociais do contexto local.
- Através do estudo das particularidades do lugar em que vive - rua, bairro, comunidade - fazer o manuseio de documentos oficiais que indiquem a escolha dos nomes das ruas e praças e /ou razões
(social, política, afetiva) que tais espaços instituídos tem para as pessoas do local
- A partir de diferentes narrativas de pessoas da comunidade identificar as formas de agrupamento - inicial
(passado) e organização social desenvolvida ao longo do tempo.
- A partir de diferentes leituras e diálogos e visitas de campo, identificar as formas de trabalho e atividades desenvolvidas pelas pessoas de uma mesma coletividade (meio rural e/ou meio urbano),
valorizando e respeitando as particularidades locais

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A diagnóstica, a contínua ou formativa e a somativa.
Ao aplicar uma avaliação diagnóstica ou inicial,o professor busca obter informações sobre o estágio de cada estudante e da turma.Com base nos resultados obtidos, ele terá meios para planejar
suas atividades e traçar suas estratégias para alcançar seus objetivos pedagógicos.
Na avaliação contínua ou formativa, o professor acompanha o processo de aprendizagem, mantendo-se atento ao desenvolvimento dos estudantes, verificando, seus avanços e suas dificuldades ao
longo do processo de aprendizado.
A avaliação somativa ocorre ao final de um processo de ensino e aprendizagem. Ela permite ao professor perceber se o estudante realizou as aprendizagens inicialmente propostas.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
701 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Ano/série: 4º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas de
controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças, fazendoa experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade das práticas
pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa cidade, com
isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças. Minimizando assim,
preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade do povo Jeremoabense.
Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte desse contexto.
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
HABILIDADES
EIXOS
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano
TRANSFORMAÇ A ação das pessoas, grupos sociais e no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e
ÕES E
comunidades no tempo e no espaço: permanências
ao
longo
do
tempo
PERMANÊNCIA nomadismo,
agricultura,
escrita, (EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo,
S NAS
navegações, indústria, entre outras
1,2,3,4,5,6,7
discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da humanidade
TRAJETÓRIAS
(nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da
DOS GRUPOS
indústria etc.).
HUMANOS.
(EF04HI01BA) Identificar e analisar os deslocamentos e desapropriações
das comunidades locais advindos dos avanços da sociedade moderna, na
produção de energia e exploração dos recursos naturais.
O passado e o presente: a noção de (EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do
permanência e as lentas transformações tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes,
sociais e culturais
tomando como ponto de partida o presente.
(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir
A circulação de pessoas e as o significado do nomadismo e da fixação das primeiras comunidades
CIRCULAÇÃO transformações
no humanas.
DE PESSOAS, meio natural
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções
na natureza, avaliando os resultados dessas intervenções.
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PRODUTOS E
CULTURA

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos processos de
A invenção do comércio e a circulação de
deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de
produtos
adaptação ou marginalização.
(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres,
As rotas terrestres, fluviais e marítimas e
fluviais e marítimos para a dinâmica da vida comercial.
seus impactos para a formação de cidades
(EF04HI02BA) Relacionar a história do município e território em que vive aos
e as transformações do meio natural
rios e bacias hidrográficas presentes na localidade.
(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de
comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e
O mundo da tecnologia: a integração de
demais tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir seus
pessoas
significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
e as exclusões sociais e culturais
(EF04HI03BA) Identificar meios de comunicação presentes no município em
que vive, no passado e no presente, relacionando com a história local.
(EF04HI09*) Identificar as motivações dos processos migratórios em
O surgimento da espécie humana no
diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração
continente
nas regiões de destino.
AS QUESTÕES africano e sua expansão pelo mundo
HISTÓRICAS Os processos migratórios para a formação
RELATIVAS ÀS do Brasil: os grupos indígenas, a presença
MIGRAÇÕES portuguesa e a diáspora forçada dos (EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições
para a formação da sociedade brasileira.
africanos.
(EF04HI04BA) Analisar as diferentes etnias e grupos sociais na cidade em
Os processos migratórios do final do século que reside e suas influências socioculturais.
XIX e início do século XX no Brasil.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de
As dinâmicas internas de migração no
Brasil a partir dos anos 1960.

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

mudanças associadas à migração (interna e internacional).
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

A abordagem dos objetos do conhecimento será realizada de uma forma reflexiva e interrogativa, com um estudo contextualizado da realidade
presente, a partir da qual é feito o recuo para o passado.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

- O professor deve estar constantemente avaliando o desempenho dos alunos na produção de atividade, na discursão;
- Em história, a avalição tem que está inserida no processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos.
- O aluno assume uma postura ativa no processo de ensino e aprendizagem, envolvendo-se na solução de problema e desafios, manipulando e
comparando dados, analisando fontes históricas, formulando hipóteses, tirando conclusões e construindo interpretações, de modo como a História se
processa.
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Ano/série: 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

TEMAS INTERCURRICULARES
Multiculturalismo de Jeremoabo- Desenvolver o passado histórico e despertar o civismo e o senso crítico através dos conteúdos propostos, buscando formas
de controle, sendo assim, possível intervir no processo histórico de novas estruturas de uma sociedade menos desigual, começando pelo trabalho com crianças,
fazendo-a experimentar a transversalidade nos diversos movimentos, nos aspectos da vida cidadã e sua realidade regional e local jeremoabense. A aplicabilidade
das práticas pedagógicas de forma dinâmica despertando o interesse dos educandos a respeitarem e vivenciarem as diversidades dos grupos culturais da nossa
cidade, com isso espera-se que os mesmos entendam a necessidade da convivência com o próximo, do respeito mútuo em relação as nossas diferenças.
Minimizando assim, preconceitos e conflitos no ambiente escolar, como também na vida social. A cultura de nossa cidade define e ajuda a construir a identidade
do povo Jeremoabense. Assim os discentes precisam reconhecer a multiculturalidade da cidade averiguando a diversidade de raízes culturais que fazem parte
desse contexto.
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
HABILIDADES
EIXOS TEMÁTICOS
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
O que forma um povo: do nomadismo (EF05HI01)Identificar os processos de formação das culturas e dos povos,
aos primeiros povos sedentarizados relacionando os com espaço geográfico ocupado.
POVOS E CULTURAS: As formas de organização social e (EF05HI02)Identificar os mecanismos de organização do poder político com
política: a noção de Estado
MEU LUGAR NO
vistas á compreensão da ideia do Estado e/ou de outras formas de
MUNDO E MEU
ordenação social.
O papel das religiões e da cultura ( EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição
GRUPO SOCIAL
para a formação dos povos antigos identitária dos povos antigos.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à
1,2,3,4,5,6,7
diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos
povos e das sociedades, compreendendo–o como conquista histórica.
(EF05HI06)Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no
REGISTROS DA
processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e
HISTÓRIA: LINGUAGENS As tradições orais e a valorização da culturais atribuídos a elas.
E CULTURAS
(EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão
memória;
dos marcos de memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes
O surgimento da escrita e a noção de grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos de
fonte para a transmissão de saberes, memória.
culturas e histórias.
(EF05HI08)Identificar formas de marcação da passagem do tempo em
1,2,3,4,5,6,7
distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos
africanos.
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(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida
cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes,
incluindo orais
(EF05HI10) Conhecer e Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da
humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao
longo do tempo.
(EF5HI01JE) Expressar visões de valorização e preservação cultural com
Os patrimônios materiais e imateriais
relação ao contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em
da humanidade
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
(EF5HI02JE) Conhecer a História de resgate da Arara Azul de Lear,
reconhecendo-as como patrimônio histórico natural da cidade de
Jeremoabo.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Metodologias ativas, salas de aula invertida, trabalhos em dupla ou em grupos, gamificação (jogos), pesquisas, análise e estudo de imagens,
textos e documentos históricos, projetos interdisciplinares.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

A avaliação é feita constantemente no acompanhamento continuo das atividades propostas desenvolvidas pelos alunos: Poderão ser realizadas
prova escrita, prova prática, projetos, relatórios, trabalhos individuais e em grupo, estudos de casos e outras formas de avaliação.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º AO 9º ANO
Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

PROJETO DE VIDA:
Nossa cultura cantada e dançada- A temática da Cultura cantada e dançada do nosso povo, despertando o gosto e a valorização das músicas e danças que fizeram história por nossos
ancestrais e que até hoje perdura no nosso meio, apenas precisando ser acolhida nas nossas escolas para a partir dessa ponte despertar protagonistas que se deixem apaixonar-se pela beleza da
arte cultural das nossas raízes. Percebe-se então que, raramente encontra-se alguém que não goste de ouvir ou cantar uma boa música, ou ainda que não goste de dançar, pois a musicalidade é algo
que já está enraizado em nós, uma vez que, é uma expressão da nossa cultura. Nesse contexto, sabendo que a música e a dança em suas mais variadas formas de expressão, estarão inseridas no
cotidiano dos nossos alunos, serão introduzidas no contexto escolar como ferramenta de aprendizagem.

EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

A questão do tempo, sincronias e
diacronias: reflexões sobre o sentido
das cronologias.
Formas de registro da história e da
produção do conhecimento histórico

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos
processos históricos (continuidades e rupturas).

HISTÓRIA: TEMPO,
As origens da humanidade, seus
ESPAÇO E
deslocamentos e os processos de
FORMAS DE
sedentarização.
REGISTROS

A INVENÇÃO DO
MUNDO CLÁSSICO
EO
CONTRAPONTO
COM OUTRAS
SOCIEDADES

Povos da Antiguidade na África
(egípcios), no Oriente Médio
(mesopotâmicos) e nas Américas
(pré-colombianos)

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que
originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.
(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade
e analisar os significados dos mitos de fundação. (EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do
homem americano.
(EF06HI04*) Conhecer e analisar as teorias sobre a origem do homem americano.
(EF06HI01BA) Conhecer, identificar, localizar e valorizar os sítios arqueológicos do Estado da Bahia.
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de
sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e
a lógica das transformações ocorridas.
(EF06HI06*) Identificar geograficamente, as rotas de povoamento no território americano e as rotas de
deslocamento de migração do território africano.
(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio
e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas
sociedades.

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e
Os povos indígenas originários do econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras.
atual território brasileiro e seus
hábitos culturais e sociais
(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim
O Ocidente Clássico: aspectos da
como os impactos sobre outras sociedades e culturas.
cultura na Grécia e em Roma
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As noções de cidadania e política na
Grécia e em Roma
• Domínios e expansão das culturas
grega e romana
• Significados do conceito de
―império‖ e as lógicas de conquista,
conflito e negociação dessa forma de
organização política.

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas
transformações políticas, sociais e culturais.
(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e
políticas nos períodos monárquico e republicano.

1,2,3,4,5,6,7

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma
antigas.

As diferentes formas de organização (EF06HI13) Conceituar ―império‖ no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas de
política na África: reinos, impérios, equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas;
cidades-estados e sociedades
linhageiras ou aldeias.
A passagem do mundo antigo para o
(EF06HI14*) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações
mundo medieval;
em diferentes tempos, espaços e contextos históricos
A fragmentação do poder político na
Idade Média;
O Mediterrâneo como espaço de (EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo e
interação entre as sociedades da seu significado.
Europa, da África e do Oriente Médio.
(EF06HI02BA) Compreender a organização social, cultural, econômica e política do feudalismo como
marcos do período medieval.
Senhores e servos no mundo antigo (EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do
e no medieval;
trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre
senhores e servos.
TRABALHO E
Escravidão e trabalho livre em
FORMAS
diferentes temporalidades e espaços (EF06HI03BA) Compreender e analisar o trabalho livre e o trabalho escravo no mundo antigo, discutindoDE ORGANIZAÇÃO (Roma Antiga, Europa medieval e os nos diferentes tempo e temporalidades.
África);
SOCIAL E
(EF06HI17*) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo, relacionando-os com as
CULTURAL
Lógicas comerciais na Antiguidade relações de trabalho da atualidade.
romana e no mundo medieval.
O papel da religião cristã, dos
(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social, política e
mosteiros e da cultura na Idade
econômica no período medieval.
Média
O papel da mulher na Grécia e em (EF06HI19*) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo, nas
Roma e no período medieval
sociedades medievais, nas sociedades africanas e outras culturas europeias da antiguidade,
comparando- os aos dias atuais.
(EF06HI01JE) Conhecer e valorizar as diversas manifestações culturais locais e participar de práticas
CULTURA POPULAR: Manifestações culturais, danças e diversificadas de produção artístico – cultural.
músicas,
expressão
de
força
e
(EF67HI01JE)Desenvolver valores essenciais, ter direito, além de respeito à diversidade e às histórias e
MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS, DANÇAS resistência do povo Jeremoabense. culturas locais.
(EF67HI02JE) Investigar a história Genealógica dos povos descendentes quilombolas de Jeremoabo
E MÚSICAS.
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
-Aulas expositivas dialogadas;
Formação de um sujeito autônomo, critico, criativo e reflexivo para com a sociedade;
Formação integral do sujeito de uma forma, interdisciplinar;
- Estudos de casos, e estudos em grupo; -Seminários, debates, painéis integrados;
-Pesquisas bibliográficas e de campo;
- Leitura de imagem
-Filmes

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Todo o processo avaliativo acontecera por meio de avaliações diagnosticas, formativas e continuas, envolvendo a auto avaliação por parte do professor e do aluno. Caminho que garante o
acompanhamento do processo de aprendizagem com eficácia, pois o professor por meio de observações, anotações em planilhas e tabelas percebe a evolução gradativamente e o grau de dificuldades
que necessita ser trabalhadas no cotidiano do aluno.
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

PROJETO DE VIDA:
Os povos nativos Jeremoabenses- As ações educativas devem voltar-se para o conhecimento da cultura jeremoabense como um marco simbólico de formação do povo
desta localidade, partindo do diálogo com as práticas sociais, cultura rural, elementos simbólicos e míticos, valorização do senso comum, permitindo assim que, os processos de
ensino construa uma aproximação do sujeito com a sua realidade social, conhecendo e compreendendo as formas de vida particulares de cada sujeito e relacionando-o com as
fontes de renda que movem a localidade. Desta forma, compreendemos que a motivação e o apreço pelo aprender parte daquilo que já conhecemos, caso contrário a nossa história
não passará apenas de um fato relatado, uma lenda, um mito, sem a devida importância de conhecimento histórico. Portanto, para se ter uma sociedade mais justa e igualitária, o
começo de tudo está em conhecer a história cultural, os saberes de um povo para transformar atitudes e resgatar valores.
COMPETÊNCIAS
EIXOS
OBJETOS DO
HABILIDADES
ESPECÍFICAS
TEMÁTICOS
CONHECIMENTO
O MUNDO
MODERNO E A
CONEXÃO ENTRE
SOCIEDADES
AFRICANAS,
AMERICANAS E
EUROPEIAS.

- A construção da ideia de modernidade
e seus impactos na concepção de
História;
- A ideia de ―Novo Mundo‖ ante o Mundo
Antigo: permanências e rupturas de
saberes e práticas na emergência do
mundo moderno;
- Saberes dos povos africanos e pré
colombianos expressos na cultura
material e imaterial.

Humanismos: uma nova visão de ser
HUMANISMOS,
humano e de mundo;
RENASCIMENTOS E
Renascimentos artísticos e culturais;
O NOVO MUNDO
Reformas religiosas: a cristandade
fragmentada;
As descobertas científicas e a expansão
marítima.
A formação e o funcionamento das
monarquias
A ORGANIZAÇÃO europeias: a lógica da centralização
DO PODER E AS política e os conflitos na Europa;
DINÂMICAS DO
A conquista da América e as formas de
MUNDO COLONIAL organização política dos indígenas e
AMERICANO.
europeus: conflitos, dominação e
conciliação;

(EF07HI01) Explicar o significado de ―modernidade‖ e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em
uma concepção europeia.
(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e
da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos
Atlântico, Índico e Pacífico.
1,2,3,4,5,6,7
(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da
chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e o desenvolvimento de saberes
e técnicas.
(EF07HI04*) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus
significados e influências além-mar, presentes na atualidade.
(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e
sociais do período moderno na Europa e na América.
(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI.

1,2,3,4,5,6,7

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais
características com vistas à compreensão das razões da centralização política.
1,2,3,4,5,6,7
(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista com
vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.
(EF07HI01BA) Diferenciar o conceito de conquista e de colonização.
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações
ameríndias e identificar as formas de resistência.
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(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das
sociedades americanas no período colonial.
(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa por meio de mapas
históricos.
(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas, considerando
Resistências indígenas, invasões e
expansão na América portuguesa
a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática).
(EF07HI02BA) Discutir a escravidão indígena e as leis indigenistas no Brasil Colonial, relacionando- -as com
a legislação vigente.
(EF07HI03BA) Analisar a diversidade étnico-racial e étnico-cultural no território em que reside, por meio de
hábitos e costumes (alimentação, festas e festejos; moda) e pelas relações entre povos e etnias (indígena,
africana e europeia).
(EF07HI13*) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no mundo
As lógicas mercantis e o domínio
europeu sobre os mares e o contraponto atlântico e o modo de produção agrária implantado na Bahia.
Oriental;
(EF07HI14*) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas, analisar suas
As lógicas internas das sociedades
africanas
interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente, relacionando a globalização do passado e a
As formas de organização das atual e os impactos na relações étnico-raciais.
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo
sociedades Ameríndias;
e à servidão medieval.
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas diferentes fases,
A escravidão moderna e o tráfico de
Escravizados;
identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas africanas de procedência dos
escravizados.
A emergência do capitalismo.
(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.
(EF07HI04BA) Comparar e relacionar feudalismo, mercantilismo e capitalismo.
A estruturação dos vice-reinos nas
Américas;

LÓGICAS
COMERCIAIS E
MERCANTIS DA
MODERNIDADE.

OS ÍNDIOS
TUPINAMBÁS E OS
QUILOMBOLAS
- Reconstrução e valorização dos
JEREMOABENSES saberes e da cultura dos povos da
nossa terra.

(EF67HI01JE)Desenvolver valores essenciais, ter direito, além de respeito à diversidade e às histórias e
culturas locais.
(EF67HI02JE) Investigar a história Genealógica dos povos descendentes quilombolas de Jeremoabo
(EFO7HI01JE) Documentar a história dos Jeremoabenses que relatam fatos a respeito às nossas raízes
culturais.
(EF07HI02JE)Compreender a história de luta e resistência dos índios nativos do nosso município, valorizar
as raízes da nossa cultura;

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

-Explanação e debate dos conteúdos;
-Estudo de campo;
-Leitura e discussão de gêneros textuais e de imagens fixas (pintura, fotografia, charge) e em movimento (filmes), além de gráficos, tabelas e mapas;
-Pesquisa, relatos, entrevistas, narrativas históricas dirigidos;
-Seminários e fóruns em sala de aula;
-Aprendizagem baseada em projetos;
- Júri simulado.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Durante o processo de aprendizagem avalia os progressos, dificuldades, bloqueios etc., que marcam o processo de aprendizagem através da observação
sistemática e pautada do processo de aprendizagem. Registro das observações em planilhas de acompanhamento e interpretação das observações.
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Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

PROJETO DE VIDA:
VAQUEIRO, UMA HISTÓRIA DE LUTA E RESISTÊNCIA- Fundamentando e dando continuidade a História Cultural do nosso povo, é indispensável destacar que na história do Brasil, o
vaqueiro tem grande valor, pois ele foi um dos responsáveis pela ocupação de grande parte das terras que compõem o território brasileiro, adentrando as matas em busca do gado. A figura do vaqueiro
nordestino ficou imortalizada na literatura brasileira nas célebres obras dos escritores Euclides da Cunha em ―Os sertões‖ e do escritor Glauber Rocha em ―Deus e o diabo na terra do sol.‖ Diante da
perspectiva de manter a cultura do vaqueiro viva e valorizada a comunidade escolar tem um papel de fundamental importância para despertar nos estudantes o respeito às diferentes manifestações
culturais, visto que a escola é um espaço para fomentar o diálogo e possibilitar uma convivência marcada pela pluralidade de olhares de mundo dos alunos. Para atender a proposta curricular e os
objetivos sugeridos pela BNCC, as Unidades escolares abrirão as portas para as realidades vividas que envolvem a vida, o mundo e a cultura do Vaqueiro, com suas histórias de resistência, luta, sua
lida diária com o boi e o cavalo, sua força e principalmente sua resiliência para se sustentar economicamente, e principalmente, manter essa cultura viva que é muito comum no sertão brasileiro. E
não é diferente na região do sertão de Jeremoabo, às margens do rio Vaza -Barris, ao lado do Raso da Catarina.

EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

A questão do iluminismo e da ilustração (EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e
do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo
contemporâneo.
O MUNDO
CONTEMPORÂNEO As revoluções inglesas e os princípios (EF08HI02) Identificar as particularidades político-sociais da Inglaterra do
século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução
do liberalismo
: O ANTIGO
Gloriosa.
REGIME EM CRISE.
Revolução Industrial e seus impactos (EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e
na produção e circulação de povos, circulação de povos, produtos e culturas.
produtos e culturas
Revolução Francesa e seus (EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa
desdobramentos
e seus desdobramentos na Europa e no mundo.
(EF08HI05*) Explicar os movimentos e as rebeliões da América
Rebeliões na América portuguesa: as portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com
Conjurações Mineira e Baiana
processos ocorridos na Europa e nas Américas, especialmente na Bahia,
com os motins e levantes na Bahia colonial.
(EF08HI01BA) Identificar os objetivos da Revolta dos Búzios e relacionálos aos ideários da Revolução Francesa.
(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e
Independência
dos
Estados
Unidos
OS PROCESSOS
país para o entendimento de conflitos e tensões.
da América
DE
na
América
INDEPENDÊNCIA Independências
espanhola;
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- A revolução dos escravizados em São (EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos
Domingo e seus múltiplos significados processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais
e desdobramentos: o caso do Haiti;
e suas conformações territoriais.
(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos
- Os caminhos até a independência do independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à
Brasil.
independência das colônias hispano--americanas.
(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do
Pan-americanismo.
(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular
e desdobramento da Revolução Francesa e avaliar suas implicações.
(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de
diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil,
na América espanhola e no Haiti.
(EF08HI02BA) Analisar os movimentos pela independência nas
províncias brasileiras e a guerra pela independência do Brasil na Bahia.
(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a
chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos
para a história política brasileira.
(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países
latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas.
A tutela da população indígena, a (EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a
escravidão dos negros e a tutela dos participação dos negros na sociedade brasileira do final do período
egressos da escravidão.
colonial, identificando permanências na forma de preconceitos,
estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no
Brasil e nas Américas.
- Brasil: Primeiro Reinado;
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos
- O Período Regencial e as envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro e o Segundo
contestações ao poder central;
Reinado.
- O Brasil do Segundo Reinado: política (EF08HI03BA) Analisar a Revolta dos Malês e seus objetivos e
e economia;
consequências, no contexto do período regencial brasileiro.
- A Lei de Terras e seus (EF08HI16*) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social
desdobramentos na política do e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder
centralizado, a partir da análise da Revolta da Sabinada.
Segundo Reinado
(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de
- Territórios e fronteiras: a Guerra do questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o Império.
Paraguai.
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O escravismo no Brasil do século
XIX: plantations e revoltas de
escravizados, abolicionismo e
políticas migratórias no Brasil
Imperial
O escravismo no Brasil do século XIX:
plantations e revoltas de escravizados,
abolicionismo e políticas migratórias no
Brasil Imperial.

CONFIGURAÇÕES
DO
MUNDO NO
SÉCULO
XIX

(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação
do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões sobre o
conflito.
(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas
Américas, com base na seleção e consulta de fontes de diferentes
naturezas.
(EF08HI03BA) Analisar e discutir as formas de enfrentamento adotadas
pelos escravizados para resistir à escravidão.
(EF08HI04BA) Caracterizar e contextualizar a formação de quilombos no
Brasil, identificando comunidades remanescentes no território a que
pertence, relacionando as contribuições destas para a preservação
identitária.
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da
atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a importância
de ações afirmativas.
(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao
indígena durante o Império.
(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes
na produção das identidades no Brasil do século XIX.

Políticas de extermínio do indígena
durante o Império
A produção do imaginário nacional
brasileiro:
cultura
popular,
representações visuais, letras e o
Romantismo no Brasil
Nacionalismo, revoluções e as novas (EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o
nações europeias
determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus impactos na
África e na Ásia.
Uma nova ordem econômica: as (EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus,
demandas do capitalismo industrial e o procedentes do continente africano durante o imperialismo e analisar os
lugar das economias africanas e impactos sobre as comunidades locais na forma de organização e
asiáticas nas dinâmicas globais
exploração econômica.
Os Estados Unidos da América e a (EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre
América Latina no século XIX
os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX.
O imperialismo europeu e a partilha da (EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações
África e da Ásia
locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia.
- Pensamento e cultura no século XIX:
darwinismo e racismo;
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- O discurso civilizatório nas Américas, (EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos
o silenciamento dos saberes indígenas civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os povos indígenas
e as formas de integração e destruição originários e as populações negras nas Américas.
de comunidades e povos indígenas;

O PROCESSO
HISTÓRICO DO
VAQUEIRO

- A resistência dos povos e
comunidades indígenas diante da
ofensiva civilizatória.
- A história do Vaqueiro em Jeremoabo- (EF08HI01JE) Conhecer e contextualizar os conhecimentos e vivências
BA
desse homem do sertão, o vaqueiro nordestino, fomentando o diálogo e
possibilitando uma convivência marcada pela diversidade de olhares.
- O homem do Sertão Jeremoabense

1,2,3,4,5,6,7

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Para que se consiga atingir os objetivos propostos é necessário que o professor utilize diversas formas para desenvolver o ensino-aprendizagem e o
desenvolvimento do conhecimento histórico, como por exemplo, compreensão leitora com o estudo de imagens, interpretação de fontes e documentos históricos,
análise de textos historiográficos, estudo de documentários e filmes, pesquisas, estudo dirigido sobre objetos antigos, projetos promovendo a interdisciplinaridade
facilitando a compreensão e assimilação do que está sendo estudado.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Esse tipo de avaliação é visto como um processo, ou seja, como uma avaliação composta de diversos instrumentos capazes de avaliar diferentes aspectos e
momentos da aprendizagem, possibilitando ao professor uma reflexão sobre o seu trabalho com base nos dados fornecidos pelos alunos diante das atividades
propostas, obtendo informações sobre a aprendizagem de cada um, modificando, se necessário, seu planejamento e práticas pedagógicas, com a finalidade de
ajudá-lo a avançar e aprender.
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Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA

PROJETO DE VIDA:
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Sabe-se que inicialmente, as terras que hoje correspondem ao município de Jeremoabo-Ba, foi povoada por indígenas da família dos tupinambás,
mas foi a partir da chegada dos colonizadores portugueses, em especial a de Garcia d`Ávila, que se iniciou uma luta pela colonização e escravização dos índios que aqui viviam. Tal violência foi
tão forte que a maioria ou quase todos os nativos foram dizimados e os que restaram, entre eles alguns negros, foram ―catequizados‖ e escravizados. A vida vale mais que qualquer discussão sobre
a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar,
falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que
possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e cultura. Por isso, ao longo do ensino fundamental é preciso que as escolas estejam abertas às
diversas manifestações culturais da sociedade, para que promova uma discussão, uma reflexão, um debate a respeito das diferentes culturas, da valorização do outro, e se reconheça como parte
integrante dessa sociedade complexa, cheia de desafios, mas também de muitos benefícios, assim como viver em uma sociedade de culturas diversas. Mas tudo isso, quando conhecidas, estudadas
e valorizadas, elas se completam e criam a sua identidade social.

OBJETOS DO
CONHECIMENTO
- Experiências republicanas e
práticas autoritárias: as
O NASCIMENTO DA tensões e disputas do mundo
REPÚBLICA NO contemporâneo;
BRASIL E OS
- A proclamação da
PROCESSOS
República e seus primeiros
HISTÓRICOS ATÉ A desdobramentos;
METADE DO
- A questão da inserção dos
SÉCULO XX
negros
no
período
republicano do pós abolição;
EIXOS TEMÁTICOS

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais,
econômicos e políticos da emergência da República no Brasil.
(EF09HI01BA) Analisar e relacionar os impactos dos movimentos sociais (Canudos,
Cangaço, entre outros) inseridos no contexto do sertão nordestino, no início da
República brasileira.
(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana,
identificando particularidades da história local e territorial até 1954.

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira
pós-abolição e avaliar os seus resultados.
(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação
- Os movimentos sociais e a econômica, política e social do Brasil.
imprensa negra; a cultura
afro-brasileira
como
elemento de resistência e
superação
das
discriminações.
- Primeira República e suas (EF09HI05*) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade
características;
brasileira e avaliar suas contradições e impactos no território em que vive.
- Contestações e dinâmicas
da vida cultural no Brasil
entre 1900 e 1930.
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- O período varguista e suas
contradições;
- A emergência da vida
urbana e a segregação
espacial;
- O trabalhismo e seu
protagonismo político;
A questão indígena durante a
República (até 1964)
Anarquismo e protagonismo
feminino

- O mundo em conflito: a
Primeira;
- Guerra Mundial;
- A questão da Palestina;
- A Revolução Russa;
- A crise capitalista de 1929.
TOTALITARISMOS - A emergência do fascismo e
E CONFLITOS
do nazismo;
MUNDIAIS
- A Segunda Guerra Mundial;
- Judeus e outras vítimas do
Holocausto;
- O colonialismo na África;
- As guerras mundiais, a crise
do colonialismo e o advento
dos nacionalismos africanos
e asiáticos.
A Organização das Nações
Unidas (ONU) e a questão
dos Direitos Humanos.

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e
cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade).

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas
dos povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações
afrodescendentes.
(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da
diversidade no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças
de abordagem em relação ao tema.
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação
de movimentos sociais.
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os
grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.
(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da
Revolução Russa e seu significado histórico.
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à
economia global.
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e
do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como
o Holocausto).

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente
africano e asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das
questões internacionais.

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das
Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização.
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos
direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições
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O Brasil da era JK e o ideal
de uma nação moderna: a
urbanização
e
seus
desdobramentos em um país
em transformação.
- Os anos 1960: revolução
cultural?
MODERNIZAÇÃO, - A ditadura civil-militar e os
processos de resistência;
DITADURA
- As questões indígena e
negra e a ditadura.
CIVIL-MILITAR E
REDEMOCRATIZAÇÃ
O:

O BRASIL APÓS
1946

- O processo de
redemocratização;
- A Constituição de 1988 e a
emancipação das cidadanias
(analfabetos,
indígenas,
negros, jovens etc.)
- A história recente do Brasil:
transformações políticas,
econômicas, sociais e
culturais de 1989 aos dias
atuais;
- Os protagonismos da
sociedade civil e as
alterações da sociedade
brasileira;
- A questão da violência
contra
populações
marginalizadas;
- O Brasil e suas relações
internacionais na era da
Globalização.

voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes
responsáveis por sua violação.
(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos
do Brasil a partir de 1946.
(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus
impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades
regionais e sociais.
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar
no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça
sobre os casos de violação dos direitos humanos.
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da
sociedade brasileira durante a ditadura civil- -militar.
(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma
de contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura.
(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período
ditatorial até a Constituição de 1988.
(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de
1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de
combate a diversas formas de preconceito, como o racismo.
(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de
1989 aos dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania
e dos valores democráticos.
(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos
da sociedade civil após 1989.
(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações
marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres
etc.) com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura de paz,
empatia e respeito às pessoas.
(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais
ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do país no cenário
internacional na era da globalização.
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- A Guerra Fria: confrontos de (EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e
dois modelos políticos;
as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e
- A Revolução Chinesa e as estadunidenses.
tensões entre China e
Rússia;
- A Revolução Cubana e as
tensões entre Estados
Unidos da América e Cuba.
(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus
procedimentos e vínculos com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação
As experiências ditatoriais na de movimentos de contestação às ditaduras.
(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-americanos,
América Latina
com especial atenção para a censura política, a opressão e o uso da força, bem como 1,2,3,4,5,6,7
para as reformas econômicas e sociais e seus impactos.
Os
processos
de (EF09HI31*) Analisar e relacionar os processos de independência da África e Ásia
descolonização na África e com a bipolarização mundial e a influência política e econômica dos Estados Unidos
na Ásia
e URSS nas mesmas.
(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de
globalização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas
O fim da Guerra Fria e o
globais.
processo de globalização
(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais
Políticas econômicas na geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação.
América Latina.
(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na
América Latina, assim como seus impactos sociais nos países da região.
- Os conflitos do século XXI e (EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na
a questão do terrorismo;
contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre
- Pluralidades e diversidades diferentes grupos e culturas.
(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados
identitárias na atualidade;
- As pautas dos povos históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e
indígenas no século XXI e violência.
suas formas de inserção no
debate local, regional,
nacional e internacional.
Direito à liberdade de crença (EF09HI01JE) Conhecer as manifestações religiosas da nossa região;
e o combate ao preconceito. (EF09HI02JE) Respeitar a crença, a diversidade de valores, direito à manifestação
1,2,3,4,5,6,7
religiosa e combater todas as formas de preconceito.
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Para que se consiga atingir os objetivos propostos é necessário que o professor utilize diversas formas para desenvolver o ensino-aprendizagem e o
desenvolvimento do conhecimento histórico, como por exemplo, compreensão leitora com o estudo de imagens, interpretação de fontes e documentos históricos,
análise de textos historiográficos, estudo de documentários e filmes, pesquisas, estudo dirigido sobre objetos antigos, projetos promovendo a interdisciplinaridade
facilitando a compreensão e assimilação do que está sendo estudado.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Esse tipo de avaliação é visto como um processo, ou seja, como uma avaliação composta de diversos instrumentos capazes de avaliar diferentes aspectos e
momentos da aprendizagem, possibilitando ao professor uma reflexão sobre o seu trabalho com base nos dados fornecidos pelos alunos diante das atividades
propostas, obtendo informações sobre a aprendizagem de cada um, modificando, se necessário, seu planejamento e práticas pedagógicas, com a finalidade de
ajudá-lo a avançar e aprender.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I

ESTÁGIO I

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
PROJETO DE VIDA
“EMPREEN E ORISMO”- Autoconhecimento: Escolhas Profissionais- Trabalhar com ―projetos de vida‖ dentro da escola é um complemento importante à personalização do ensino. Uma vez
que você já sabe das particularidades dos sujeitos da EJAI, agora é preciso descobrir aonde eles querem chegar, para ajudá-los e orientá-los nesse caminho. Os estudantes têm biografias muito
distintas e, além de todas as informações que eles consomem diariamente, os rumos que suas vidas vão tomar são cada vez mais variados. Para muitas pessoas, pensar no presente/futuro, fazer
planos é algo natural. Organizar-se para sua realização, entretanto, normalmente é um grande desafio. Enquanto, no passado, a escola buscava uniformidade de resultados para gerar operários
capazes de participar da economia industrial, hoje em dia dependemos muito mais da pluralidade para melhorar um novo mercado e a qualidade de vida. No mundo atual, com o amplo crescimento
do conhecimento humano, não é mais possível passar por todos os conteúdos importantes à vida escolar de um estudante, principalmente para os alunos dessa modalidade. O essencial é que ele
aprenda a identificar o que precisa, num determinado momento, e como acessar aquela informação para avançar. Quando personalizamos o ensino, a escola cria uma cultura de dar a oportunidade
para que os estudantes possam se dedicar ao desenvolvimento dos próprios interesses, com o apoio e a orientação do professor, em busca do autoconhecimento e de metas pessoais. Construir
caminhos é construir o aqui e agora, ajudando os jovens, adultos e idosos a entender sua relação com tudo que os cerca, buscando soluções para as questões que os incomodam, neste momento,
e incentivando-os a refletir sobre as consequências de suas opções/ações.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO

(EJAIE1HI01JE) Descrever oralmente e por meio de registro escrito, familiar ou por meio
de lembranças particulares as características físicas, sociais, hábitos e vivencias, sua
 Qual é a história história e da sua família, relacionando-as.
(EJAIE1HI02JE) Identificar nas diferentes fontes históricas, tais como documentos
do nome.
pessoais, fotografias, narrativas orais, e materiais audiovisuais sua identidade.
(EJAIE1HI03JE) Conhecer e relatar a história do seu nome e seu significado.
(EJAIE1HI04JE) Perceber que as escolhas feitas tem relação com o modo de vida que
se tem.
 Documento:
minha identidade. (EJAIE1HI05JE) Nomear documentos pessoais, e compreender seu uso, importância e
MUNDO DO TRABALHO E
função).
TECNOLOGIAS
(EJAIE1HI06JE) Reconhecer as diferentes possibilidades de obtenção de documentos,
como por exemplo, de forma presencial, virtual.
Direitos do trabalhador e
consumidor;
(EJAIE1HI07JE) Identificar e relacionar os órgãos públicos e os documentos pessoais.
- Eu faço parte de
diferentes grupos sociais. (EJAI01HI08JE) Perceber-se como integrante de diferentes grupos sociais (família,
escola, comunidade).
(EJAIE1HI09JE) Reconhecer-se como membro da sociedade constatando o modo de
vida de diferentes grupos, tempos, espaço social, cultural e político.
- Quem sou eu?

IDENTIDADE
Eu
cidadão;
(autovalorização:
mobilizando os meus
recursos, ação! Sou
sujeito da minha
própria vida)
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SOCIEDADE E CULTURA
Direitos sociais e públicos

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à
família, à escola e à comunidade.
- Moradia
(EJAIE1HI10JE) Perceber os diferentes tipos de moradias relacionados a tamanho,
 A produção dos formas, cômodos e necessidade familiar, suas transformações e evoluções.
(EF01HI01BA) Conhecer a história da sua comunidade a partir de mitos,
marcos da
documentários, livros e contos populares, locais ou regionais, que estabeleçam
memória: os
relações com a história local.
lugares de
(EJAIE1HI11JE) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender
memória (ruas,
praças, escolas, seus significados.
(EJAIE1HI12JE) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, praças,
monumentos,
prédios públicos, etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes.
etc.)
(EJAIE1HI13JE) Diferenciar e descrever atividades relacionadas ao mundo do trabalho
formal ou informal em sua comunidade e município, e sua evolução mencionando a área
- Trabalho ou profissão. de atuação (profissão) que cada membro exerce.
(EJAIE1HI14JE) Dominar os vários campos da comunicação identificando as
oportunidades de novos negócios para compreender o mercado de trabalho
contemporâneo, escolhendo o que mais condiz com o seu perfil.
- Os diretos trabalhistas. (EJAIE1HI15JE) Identificar qual trabalho tem habilidade relacionada a compra, venda,
uso de tecnologias, entre outras áreas de conhecimento especifico.
(EJAIE1HI16JE) Conhecer leis trabalhistas que asseguram os direitos dos trabalhadores
em diferentes épocas e campos de atuação (agropecuária, industrial, etc.)
(EJAIE1HI17JE) Identificar equipamentos de proteção individual (EPIs), usado para a
- A escola, sua história e segurança trabalhador nas áreas urbana e rural.
a diversidade do grupo (EF01HI04)* Identificar a diversidade de indivíduos que fazem parte do grupo escolar,
reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que a rege, necessárias ao
social envolvido.
convívio em grupo.
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à
- O tempo e natureza
comunidade escolar.
(EJAIE1HI18JE) Conhecer a história da escola a partir de diferentes fontes.
- As múltiplas culturas
(EJAIE1HI19JE) Perceber que o homem se utiliza das informações da natureza, através
no Brasil.
das mudanças das estações do ano ao longo dos tempos, para a produção dos alimentos
 O brincar ao
e outras atividades utilizando a sabedoria popular e tecnologias na produção de bens e
longo dos
consumo em grande ou pequena escala.
tempos.
(EJAIE1HI20JE) Identificar, em seus lugares de vivências, seja em família, na
- As datas
comunidade elementos que destaca a luta do povo indígena e africana.
comemorativas.
(EJAIE1HI21JE) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e
de outras épocas e lugares.
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Os
patrimônios
históricos e culturais da
cidade e/ou do município
em que vive.

(EJAIE1HI22JE) Selecionar situações do cotidiano que promova reflexão e prática
pertinentes a gestos e movimentos corporais.
(EJAIE1HI23JE) Identificar semelhanças e diferenças entre brincadeiras de diferentes
épocas, lugares e vivenciá-las.
(EJAIE1HI24JE) Reconhecer o significado das datas comemorativas e festas escolares,
diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade.
(EJAIE1HI25JE) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região
e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Promover aulas na qual o estudante reflita sobre suas características, seu projeto de vida e suas necessidades que contemplem as necessidades do século XXI. A proposta é discutir a identidade ,
parte integrante de diversos grupos sociais, a disseminação e reflexão da cultura afro-brasileira através da dança e história, debatendo e refletindo através de aulas expositivas e dialogadas - sala de
aula invertida; encaminhamento de pesquisas,; levantamento das informações encontradas, pesquisas de campo e produções de texto; entrevistas com funcionários da escola e da comunidade sobre
o tema em questão, a partir de vivência em loco.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa
maneira, é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa:
problematização; observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos,
gráficos, esquemas e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO II
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖- Maturidade e Vida Financeira: Esta proposta visa para atender às especificidades de quem está fora da faixa etária adequada e deseja retomar as atividades escolares,
ao mesmo tempo em que pretende inserir-se no mundo do trabalho, sendo desenvolvida por meio de práticas pedagógicas voltadas as necessidades dos educandos dessa modalidade. A escola
precisa gerar perspectivas de desenvolvimento pessoal aos estudantes, possibilitando-lhes fazer as escolhas que mais se ajustem aos seus projetos de vida. ―Uma das preocupações maiores tanto
dos jovens como dos adultos e idosos que não têm a escolaridade concluída no seu tempo, é adequar-se às demandas do mundo do trabalho. Esse projeto de vida busca contribuir para o
desenvolvimento pessoal dos nossos educandos, no que diz respeito à descoberta da própria identidade, à percepção clara do que se quer, dos próprios sonhos, de uma percepção mais ampliada
do mundo e de suas relações. ―Precisamos ser a escola das escolhas, dando várias opções aos nossos estudantes‖. E a vida Financeira é um tema necessário ao exercício da cidadania e à
economia familiar. Os sujeitos dessa modalidade, em sua maioria, recebem salários baixos, entretanto, muitas famílias comprometem o salário do mês, consumindo mais do que ganham, originando
dificuldades financeiras, pois as dívidas vão se avolumando de forma que a inadimplência cresce sem controle. A facilidade na aquisição de créditos é uma realidade no mundo capitalista e, sem
a consciência do que podem ou devem adquirir para viver bem, as pessoas acabam contraindo dívidas e ocasionando desajustes de diversas ordens. A falta de conhecimento da área financeira,
no dizer de Stahlhöfer, (2013), ―analfabetismo financeiro‖ provoca na sociedade um descontrole tal que Cerbasi (2003) inquire, discutindo a respeito dos resultados que essas atitudes desenfreadas
causam, acarretando alterações nos seus hábitos, no que diz respeito a doenças, desequilíbrios emocionais, levando a desentendimentos entre os membros das famílias. Diante do exposto,
considerando imprescindível para nossos jovens, adultos e idosos o estudo da Educação Financeira nas aulas, sendo fundamental introduzir esta temática nas discussões, e assim, poderão se
utilizar dos conhecimentos adquiridos para tomar decisões eficientes com relação ao uso e controle do dinheiro. O estudo da Educação Financeira pode vir a contribuir com os indivíduos no sentido
de fazer escolhas inteligentes relacionadas ao dinheiro, nas transações financeiras e no consumo consciente, promovendo o bem-estar desses indivíduos que optam por estudar esta temática e
aplicar em suas vidas. É possível entender que a Educação Financeira pode se tornar uma ferramenta capaz de conquistar qualidade de vida.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS
IDENTIDADE
(EJAIE2HI01JE) Compreender a construção do conceito de família ao longo do tempo;
Diversidade (etnia, raça e
(EJAIE2HI02JE) Identificar as pessoas que são membros da família, o grau de parentesco valorizando a
gênero, manifestações
história de sua família e suas regras de convivências.
- Viver em grupo:
religiosas);
(EJAIE2HI03JE) Identificar diferentes
diferentes famílias
 A organização e os grupos sociais de convívio (família, escola, igreja etc.)
1,2,3,4,5,6,7
MUNDO DO TRABALHO
vínculos pessoais e as (EJAIE2HI04JE) Identificar e descrever os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à
E TECNOLOGIAS
escola e à comunidade.
relações
de
amizade.
Renda e consumo;
(EJAIE2HI05JE) Compreender os processos sociais pelos quais se constituem as ―diferentes identidades‖
 História compartilhada.
de pessoas, grupos e nações.
(EJAIE2HI06JE) Conhecer a história da sua comunidade – município identificando os grupos
SOCIEDADE
E
populacionais formadores e reconhecer-se como parte integrante.
- A escola, sua representação
CULTURA
(EJAIE2HI07JE) Descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em grupos comunitários.
Meio ambiente, saúde e espacial, sua história e seu papel
(EJAIE2HI08JE) Identificar por meio de relatos familiar e outras fontes de registro escrito, acontecimentos
na comunidade
qualidade de vida;
ocorridos ao longo do tempo na cidade e no campo.
(EJAIE2HI09JE) Selecionar informações do passado e presente da escola, por meio de relato oral e
memória pessoal em registro familiar ou da comunidade registrada em diferentes fontes.
(EJAIE2HI10JE) Reconhecer a importância e função social da escola frente aos desafios
1,2,3,4,5,6,7
- Relação dinheiro, trabalho e contemporâneos.
(EJAIE2HI11JE) Adaptar se ao uso da tecnologia - ferramentas digitais para facilitar a comunicação e o
compra e o mundo digital.
acesso à informação, através de dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets e smartphones,
como forma de alcançar autonomia em sua vida financeira.
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- Equilíbrio financeiro das famílias

(EJAIE2HI12JE) Identificar as diferentes formas de negociação (compra e venda) da matéria prima e
produtos manufaturados e industrializados.
(EF02HI10) Identificar e valorizar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive,
seus significados, suas especificidades, importância e seus impactos ao meio ambiente.
- Eu" "você" e a natureza
(EF02HI11) Identificar os impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho e ações do
homem, existentes na comunidade em que vive.
 Conviver e transformar.
(EJAIE2HI13JE) Ter conhecimentos profissionais dos direitos e deveres do agricultor relacionado a
 O comportamento ético do
familiar, à escola e à comunidade, na atividade rural.
cidadão no convívio com o
(EJAIE2HI14JE) Conhecer e preservar o meio ambiente como forma de promoção da saúde,
meio ambiente.
reconhecendo a importância da ação e uso consciente do ser humano na manutenção das relações que
 Saúde e meio ambiente: a
garantem o equilíbrio dinâmico do planeta.
relação indivíduo e sociedade.
(EJAIE2HI15JE) Identificar diferentes formas de exploração do meio ambiente, suas especificidades e
importância.
(EJAIE2HI16JE) Compreender que é hora de nutrir o solo e parar de esgotar a terra para que seja possível
continuar produzindo alimentos.
(EJAIE2HI17JE) Conhecer a história de sua comunidade, bairro, socialização e as relações de
- Relação de convivência entre
proximidade e ruptura entre diferentes grupos sociais.
pessoas na comunidade.
(EJAIE2HI18JE) Localizar os patrimônios históricos da cidade onde vive e o registro dos marcos de
memória (praças, ruas, monumentos, etc.)
(EJAIE2HI19JE) Perceber importância da cultura e a diversidade cultural na transformação e
compreensão da sociedade compreendendo que a cultura não é algo estático e imutável, como uma esfera
que paira sobre os indivíduos, mas algo vivido nas relações sociais.
(EJAIE2HI20JE) Descrever a história e as relações sociais de convivência no espaço geográfico
superando os aspectos físicos e abrangendo os problemas sociais e ambientais.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Promover aulas na qual o estudante reflita sobre suas características, seu projeto de vida e suas necessidades que contemplem as necessidades do século XXI. A proposta é discutir a identidade
, parte integrante de diversos grupos sociais, a disseminação e reflexão da cultura afro-brasileira através da dança e história, debatendo e refletindo através de aulas expositivas e dialogadas - sala
de aula invertida; encaminhamento de pesquisas,; levantamento das informações encontradas, pesquisas de campo e produções de texto; entrevistas com funcionários da escola e da comunidade
sobre o tema em questão, a partir de vivência em loco.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deverá ocorrer em vários momentos da aprendizagem, ou, seja de forma contínua, a partir de debates, observação do aluno, trabalhos individuais e em grupos, trabalhos de pesquisa
e outros instrumentos que permitam observar o progresso e as dificuldades dos alunos.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖, através
de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o desenvolvimento
socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que estimulem a criatividade – o
exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser e estar no mundo. Aprender
pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro dimensões da aprendizagem que podem
ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes constituem elementos como a descoberta, a
compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um pensamento produtivo perfazendo a dimensão do
aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do aprender a conviver se fundamenta pela convivência,
sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o
empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto.
A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de
construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente
determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e
protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade, mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e
passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos, ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a
escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem
uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
HABILIDADES
EIXOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
TEMÁTICOS
OBJETOS DO CONHECIMENTO
ESPECÍFICAS

- Eu na história.
- O surgimento da espécie
Direitos humanos e humana no continente
civis
africano e sua expansão
pelo mundo.
MUNDO
DO - Os processos migratórios
TRABALHO
E para a formação do Brasil:
TECNOLOGIA
os grupos indígenas, a
Segurança e presença portuguesa e a
diáspora forçada dos
saúde no
africanos. Os processos
trabalho;
migratórios do final do
IDENTIDADE

(EJAIE3HI01JE) Identificar diferentes fontes históricas, tais como documentos pessoais,
fotografias, narrativas orais, iconográficas e materiais audiovisuais como formas de registro dos
acontecimentos ao longo do tempo.
(EJAIE3HI02JE) Compreender a origem de seu nome e sobrenome, contextualizando os
aspectos sociais que resultaram na sua definição.
(EJAIE3HI03JE) Conhecer e relatar a origem e história de vida de seus ancestrais.
(EJAIE3HI04JE) Analisar as relações entre sua história de vida, as histórias dos sujeitos dos
diferentes territórios em que atua e a construção da história macro, compreendendo-se como
sujeito produtor da história.
(EJAIE3HI05JE) Experienciar práticas permanentes de resgate e valorização da memória
individual e coletiva.
(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e
espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino.
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século XIX e início do século
XX no Brasil As dinâmicas
E
internas de migração no
Brasil a partir dos anos 1960

Ciências e artes
(sensibilidade,
percepção
e
manifestações
artísticas)

- O que forma um povo: do
nomadismo aos primeiros
povos sedentarizados.
- As formas de organização
social e política: a noção de
Estado.

- O papel das religiões e da
cultura para a formação dos
povos antigos.

- Cidadania, diversidade
cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais
e históricas.
- Atualizar-se sempre: uma
exigência em tempos
contemporâneos.

- Saúde profissional.

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04HI10BA) Analisar as diferentes etnias e grupos sociais na cidade em que reside e suas
influências socioculturais.
(EJAIE3HI06JE) Reconhecer a existência de discriminação e preconceito, a partir de reflexões
sobre situações do cotidiano escolar, na comunidade, no país, no mundo.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas
à migração (interna e internacional).
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os
com o espaço geográfico ocupado.
(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à
compreensão da ideia de Estado e/ ou de outras formas de ordenação social.
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos
antigos.
(EJAIE3HI07JE) Reconhecer as influências religiosas, políticas, de hábitos e costumes das
etnias formadoras do povo brasileiro na construção e caracterização da identidade social do
estado e município.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos humanos.
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das
sociedades, compreendendo-o como conquista histórica.
(EJAIE3HI08JE) Caracterizar machismo, racismo, LGBTfobia, sexismo, xenofobia, intolerância
religiosa, discriminação contra a pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoa em situação de
rua, adolescente em conflito com a Lei, egressos do sistema prisional e as juventudes, enquanto
expressão das desigualdades, fomentando o respeito às diversidades.
(EJAIE3HI09JE) Compreender o conceito de direitos e deveres como exercício da cidadania.
(EJAIE3HI10JE) Instigar o despertar para importância da constante necessidade de
manter-se atento e atualizado à contemporaneidade, como ferramenta necessária para a boa
fluidez da vida pessoal, social e profissional.
(EJAIE3HI11JE) Reconhecer a crescente preocupação com a saúde e segurança dos
indivíduos no ambiente de trabalho, bem como a evolução do desenvolvimento tecnológico dos
equipamentos utilizados.
(EJAIE3HI12JE) Identificar a existência e evolução das leis de proteção à saúde e segurança
dos trabalhadores.
(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do
nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas.
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- A circulação de pessoas e (EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza,
as transformações no meio avaliando os resultados dessas intervenções.
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das
natura
pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização.
- A invenção do comércio e (EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos
a circulação de produtos.
para a dinâmica da vida comercial e formação das primeiras cidades, analisando seus impactos
no meio ambiente.
(EF04HI01BA)* Relacionar a história do município e território em que vive aos rios e bacias
- As rotas terrestres, fluviais hidrográficas presentes na localidade, bem como seu uso para a realização de atividades
e marítimas e seus impactos econômicas.
para a formação de cidades (EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral,
e as transformações do imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
meio natural.
(EF04HI02BA)* Pesquisar meios de comunicação presentes no município em que vive, no
passado e no presente, relacionando com a história local, abordando suas utilidades.
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no
- O mundo da tecnologia: a espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo.
integração de pessoas e as (EF04HI02) Identificar mudanças e permanências, ao longo do tempo, discutindo os sentidos
exclusões sociais e dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e
culturais.
do pastoreio, criação da indústria etc.).
(EF04HI02BA) Identificar e analisar os deslocamentos e desapropriações das comunidades
- A ação das pessoas, locais advindas dos avanços da sociedade moderna, na produção de energia e exploração dos
grupos
sociais
e recursos naturais.
comunidades no tempo e no (EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas nos territórios (cidades, municípios e
espaço:
nomadismo, comunidades) ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus
agricultura,
escrita, habitantes, tomando como ponto de partida o presente.
navegações, indústria, entre (EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades,
outros.
incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos, valorizando suas tradições orais
como registros históricos.
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo
- O passado e o presente: a presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais.
noção de permanência e as (EF05HI10) Conhecer e inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e
lentas
transformações analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo
sociais e culturais.
(EJAIE3HI13JE) Compreender a existência da diversidade étnica entre brancos, negros e
- As tradições orais e a índios, reconhecendo todos esses segmentos sociais como produtores de cultura.
valorização da memória O (EJAIE3HI14JE) Conhecer e valorizar a diversidade artística de Jeremoabo.
surgimento da escrita e a
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noção de fonte para a (EJAIE3HI15JE) Identificar fotografias, pinturas, gravuras como fontes iconográficas que
transmissão de saberes, registram determinados acontecimentos artísticos do município.
(EJAIE3HI16JE) Reconhecer as influências de diversos povos na construção e caracterização
culturas e histórias.
da identidade cultural/artística da cidade de Jeremoabo.
(EJAIE3HI17JE) Participar individual e coletivamente de ações e movimentos que promovam
- Os patrimônios materiais e manifestações artísticas, como amostra cultural.
imateriais da humanidade. (EJAIE3HI18JE) Reconhecer a importância de firmar parceiras para a realização de projetos
como seminários de sensibilização explorando o conceito de empreendedorismo, proatividade
- Os artistas da terra: filhos e parcerias, priorizando a comunidade escolar e/ou seu entorno.
(EJAIE3HI19JE) Promover a realização de pesquisas e entrevistas com empreendedores, do
de Jerê.
mundo artístico, locais.
- Mundo das parcerias.
(EJAIE3HI20JE) Incentivar a criação de um plano de ações empreendedoras que priorize
pequenos negócios na comunidade artística do município.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Promover aulas na qual o estudante reflita sobre suas características, seu projeto de vida e suas necessidades que contemplem as necessidades do século XXI. A proposta é discutir a identidade ,
parte integrante de diversos grupos sociais, a disseminação e reflexão da cultura afro-brasileira através da dança e história, debatendo e refletindo através de aulas expositivas e dialogadas - sala de
aula invertida; encaminhamento de pesquisas,; levantamento das informações encontradas, pesquisas de campo e produções de texto; entrevistas com funcionários da escola e da comunidade sobre
o tema em questão, a partir de vivência em loco.
AVALIAÇÃO FORMACIONA
A avaliação deverá ocorrer em vários momentos da aprendizagem, ou, seja de forma contínua, a partir de debates, observação do aluno, trabalhos individuais e em grupos, trabalhos de pesquisa e
outros instrumentos que permitam observar o progresso e as dificuldades dos alunos.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que
estimulem a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser
e estar no mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro
dimensões da aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes
constituem elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um
pensamento produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do
aprender a conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem
ser exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que
na visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar
um empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A
proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de
jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade,
mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos,
ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e
motivá-los . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula,
podem promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
UNIDADES TEMÁTICAS/
COMPETÊNCIAS
EIXOS TEMÁTICOS
HABILIDADES
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
IDENTIDADE
Responsabilidade Social

minha (EJAIE4HI01JE) Conhecer e relacionar dimensões espaço temporais simples, a partir
de noções conceituais: tempo, espaço, duração, sociedade e cultura.
(EJAIE4HI02JE) Vivenciar práticas permanentes de resgate e valorização da memória
- Um olhar para o passado. individual e coletiva.
(EJAIE4HI03JE) Discutir e diferenciar os conceitos de ―tempo histórico‖, ―fato histórico‖
Criatividade
e e ―sujeito histórico‖
perseverança
- Conhecendo
história.
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DO
E

Competências para o
século XXI;

SOCIEDADE
CULTURA

E

- Em busca das origens: as
origens da humanidade,
seus deslocamentos e os
processos
de
sedentarização.

- Povos da Antiguidade na
África (egípcios), no Oriente
Manifestações culturais: Médio (mesopotâmicos) e
nas Américas (préidentidade de um povo
colombianos); Os povos
indígenas originários do
atual território brasileiro e
seus hábitos culturais e
sociais.

(EJAIE4HI04JE) Reconhecer que a história permite conhecer o passado e como se
constroem as identidades dos diferentes povos.
(EJAIE4HI05JE) Conhecer e reconhecer diversas maneiras de contagem e registro do
tempo: calendários, relógios de sol, contagens lunares, bem como, formas de contagem
de diferentes sociedades (Astecas, Egípcios, Maias, civilizações africanas e indígenas
brasileiras).
(EJAIE4HI06JE) Contribuir para a construção da identidade pessoal do aluno, a partir
de reflexões sobre ideais e sonhos de futuro.
(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e
sua historicidade, onde e como viviam, e analisar os significados dos mitos de fundação.
(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano.
(EF06HI01BA) Conhecer, identificar, localizar e valorizar os sítios arqueológicos do
estado da Bahia.
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por
diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos
africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas.
(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano
e as rotas de deslocamento de migração do território africano.
(EJAIE4HI07JE) Observar a transformação social a partir da influência gerada pela
mobilidade no espaço físico e virtual, historicamente.
(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África,
no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura
material e na tradição oral dessas sociedades.
(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos,
sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas
regiões brasileiras.
(EJAIE4HI08JE) Relacionar habitação e sobrevivência dos primeiros seres humanos.
(EJAIE4HI09JE) Compreender como ocorreu o processo de urbanização no Brasil e os
desafios históricos enfrentados pela população que vive na cidade.

- Habitações e cidades na
história do Brasil.
•
Como viviam os
primeiros seres humanos;
•
A evolução das
técnicas de construção.
•
Os
primeiros
povoados;
•
As cidades de (EJAIE4HI10JE) Pesquisar e relatar os tipos de trabalho e a evolução nas técnicas
necessários para a construção de uma moradia.
ontem e de hoje;
(EJAIE4HI11JE) Identificar os tipos de moradias de diferentes lugares em épocas
distintas.
(EJAIE4HI12JE) Identificar e descrever as principais permanências e transformações
- As descobertas científicas espaciais ocorridas na cidade de Jeremoabo em diferentes tempos relacionadas ao
e a expansão marítima.
processo de urbanização.
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- Senhores e servos no
mundo ontem e hoje.
- A conquista da América e
as formas de organização
política dos indígenas, dos
europeus e do Brasil:
conflitos, dominação e
conciliação.
- Formas de trabalho: novas
profissões.

- Brasil: terra, trabalho e
poder.
- A disputa pelo poder.

(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e
XVI.
(EF06HI02BA) Compreender e analisar o trabalho livre e o trabalho escravo no mundo
antigo, discutindo-os nos diferentes tempos e temporalidades.
(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo,
relacionando-os com as relações de trabalho da atualidade.
(EF07HI02BA) Discutir a escravidão indígena e as leis indigenistas no Brasil Colonial,
relacionando-as com a legislação vigente.
(EF07HI01BA) Diferenciar o conceito de conquista e de colonização.
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as
populações ameríndias e identificar as formas de resistência.
(EJAIE4HI13JE) Identificar as diferentes formas de representação da divisão da história
brasileira (Brasil Pré-colonial, Colônia, Reino Unido, Brasil Império e República).
(EJAIE4HI14JE) Identificar e analisar os poderes econômicos e institucionais em nível
local, nacional e mundial.
(EJAIE4HI15JE) Compreender criticamente a constituição das instituições sociais e
políticas nos diferentes contextos históricos.
(EJAIE4HI16JE) Contribuir para a construção da identidade pessoal do jovem adulto e
idoso, a partir de reflexões sobre habilidades pessoais, interesses e vocações,
reconhecendo as habilidades que possui ou deseja desenvolver para atuar no mundo do
trabalho inerente ao século XXI.
(EJAIE4HI17JE) Compreender os conceitos históricos e suas relações com os grupos
sociais, atividades de trabalho, natureza, organização e transformação da sociedade;
(EJAIE4HI18JE) Identificar as razões que giram em torno das lutas pela terra no Brasil.

- O papel da mulher na (EJAIE4HI19JE) Perceber, criticamente, a configuração do território brasileiro atual
sociedade desde o período como resultado do processo de deslocamento de populações, considerando: a
medieval.
movimentação de colonos de origem europeia, o deslocamento das comunidades
indígenas, a expansão dos aldeamentos jesuíticos e dos arraiais de bandeirantes e das
- A produção de alimentos: atividades de criação entre outros.
•
A alimentação dos (EJAIE4HI20JE) Perceber, na ausência de políticas de integração dos negros à
primeiros seres humanos. sociedade brasileira logo após a abolição, a influência dos ideais racistas advindos do
•
As origens e darwinismo social europeu e o peso da discriminação.
evolução da agricultura e (EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo
pecuária.
antigo, nas sociedades medievais, nas sociedades africanas e outras culturas europeias
da antiguidade, comparando-os aos dias atuais.
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•
Os
hábitos (EJAIE4HI21JE) Identificar as lutas e movimentos das mulheres por igualdade de
alimentares dos brasileiros, direitos em diferentes épocas.
(EJAIE4HI22JE) Identificar a dieta alimentar dos primeiros seres humanos e as formas
sabores reinventados.
de obtenção.
(EJAIE4HI23JE) Analisar e descrever as dinâmicas produtivas da agricultura e da
- Alimentação e cidadania:
pecuária desde seu surgimento até os dias atuais.
•
O problema da fome
(EF07HI03BA)* Analisar a diversidade étnico-cultural no território em que reside, por
no Brasil e no mundo:
meio de hábitos e costumes alimentares entre povos e etnias (indígena, africana e
causas e consequências
europeia).
•
O Brasil na luta
(EJAIE4HI24JE) Identificar e analisar os fatores que colaboraram para o surgimento da
contra a fome;
fome no mundo e no Brasil.
(EJAIE4HI25JE) Refletir criticamente sobre o processo de exclusões/inclusões
- Novas formas de pensar e relacionados à fome, promovidos pelas sociedades.
(EJAIE4HI26JE) Discutir os problemas ocasionados pela fome no Brasil e no mundo ao
de sentir o mundo.
longo dos tempos.
(EJAIE4HI27JE) Reconhecer as ações e os movimentos de lutas no país que promovem
- Descobrindo o mercado a vida como direito fundamental de todo ser humano.
virtual: Investimentos;
(EJAIE4HI28JE) Conhecer os valores e princípios propostos na agenda 2030
relacionado ao combate a fome no mundo.
- Humanismos: uma nova (EJAIE4HI29JE) Participar de ações que favoreçam o compromisso com os outros, em
visão de ser humano e de uma perspectiva de educação cidadã.
mundo
Renascimentos (EJAIE4HI30JE) Refletir sobre a importância das relações sociais de convivência, com
artísticos e culturais.
respeito à diversidade, para o desenvolvimento pessoal e a preparação para o trabalho.
(EJAIE4HI31JE) Conhecer ações de empreendedorismo com foco em mercado virtual.
Reformas religiosas: a (EJAIE4HI32JE) Aprender a analisar benefícios, riscos e oportunidades em relação às
cristandade fragmentada escolhas de futuro.
(EJAIE4HI33JE) Utilizar redes sociais para divulgação e venda dos produtos, bem como
obtenção de matéria-prima.
- Saberes dos povos (EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos
africanos
e
pré- Renascimentos e analisar seus significados e influências além mar, presentes na
colombianos expressos na atualidade.
cultura material e imaterial. (EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os
processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América.
- Africanos no Brasil
(EJAIE4HI34JE) Compreender o Estado brasileiro em sua laicidade, refletindo sobre a
liberdade religiosa e a diversidade das crenças.
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- A participação dos jovens (EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e
em grupos e movimentos americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de
culturais
organização social e o desenvolvimento de saberes e técnicas.
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas
e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.
- A história da saúde:
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao
•
A saúde na pré- escravismo antigo e à servidão medieval.
história;
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em
•
Os cuidados com a suas diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e
saúde na Antiguidade – o zonas africanas de procedência dos escravizados.
nascimento da medicina; (EJAIE4HI35JE) Facilitar a percepção de que é o conhecimento que favorece o respeito
•
A saúde na Europa e a tolerância e de que não há cultura superior à outra.
(EJAIE4HI36JE) Identificar e debater as diversas necessidades e possibilidades de
medieval;
•
Idade
Moderna: participação de jovens em grupos e movimentos culturais como forma de lutar pelos
doenças e saúde além-mar. direitos de cidadania, em especial, o direito ao trabalho.
(EJAIE4HI37JE) Conhecer e relatar a origem e história dos cuidados com a saúde em
- A saúde no Brasil:
diferentes épocas e contextos.
•
A saúde no Brasil (EJAIE4HI38JE) Reconhecer a diversidade das tecnologias utilizadas nas pesquisas e
colônia – práticas de cura/ experimentos científicos medicinais nos diferentes tempos históricos.
O ofício do boticário;
(EJAIE4HI39JE) Reconhecer como a ciência e a tecnologia afetam as sociedades, as
•
As
primeiras culturas e impactam a saúde.
escolas de medicina;
(EJAIE4HI40JE) Identificar os movimentos relacionados ao desenvolvimento de técnicas
•
A reforma sanitária medicinais no Brasil.
– a Revolta da Vacina;
(EJAIE4HI41JE) Reconhecer a medicina popular e os tratamentos fitoterápicos como
•
Estado e saúde – O medicina alternativa.
SUS.
(EJAIE4HI42JE) Reconhecer os diversos projetos criados para a promoção da saúde
das pessoas.
(EJAIE4HI43JE) Identificar as especificidades do SUS desde sua criação.

1,2,3,4,5,6,7

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Será conduzido através do uso da sala de aula invertida, do estudo dirigido, de entrevistas e aulas em ambientes fora da sala de aula – visitações, construção de linha do tempo, fichamento,
leitura e interpretação de textos e de imagens, atividades orais e escritas, exibição de vídeos e documentários.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
A avaliação deverá ocorrer em vários momentos da aprendizagem, ou, seja de forma contínua, a partir de debates, observação do aluno, trabalhos individuais e em grupos, trabalhos de pesquisa
e outros instrumentos que permitam observar o progresso e as dificuldades dos alunos.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
PROJETO DE VIDA
―EMPREENDEDORISMO‖ - Atitude empreendedora: pequenos negócios- Este projeto de vida possui como meta ―fazer chegar ao jovem da escola pública a cultura do empreendedorismo‖,
através de uma proposta pedagógica voltada para a formação de competências que resultassem em desempenhos geradores do crescimento pessoal e profissional, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico , favorecendo a inclusão social e o desenvolvimento local. Essa temática será desenvolvida por meio de práticas com intencionalidade pedagógica que
estimulem a criatividade – o exercício do protagonismo e do olhar para o uso responsável e sustentável dos recursos naturais e materiais, atributos que possibilitam maior consciência sobre ser
e estar no mundo. Aprender pressupõe alcançar um conjunto de competências que envolvem habilidades, conhecimentos e atitudes, por isso focaremos nossas práticas visando as quatro
dimensões da aprendizagem que podem ser úteis para a apreensão de tais competências, que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tais saberes
constituem elementos como a descoberta, a compreensão e o conhecimento, presentes na dimensão do aprender a conhecer. A prática, a ação e o aprender por experiência estimulam um
pensamento produtivo perfazendo a dimensão do aprender a fazer. Os sentimentos, as emoções e o significado para o indivíduo constituem a dimensão do aprender a ser. Já a dimensão do
aprender a conviver se fundamenta pela convivência, sociabilidade e foco numa aprendizagem coletiva. Essas dimensões se apresentam como essenciais ensinamentos para a vida e podem ser
exercitadas desde o estágio I. Nesse sentido, o empreendedorismo na educação encontra terreno fértil na medida em que pode ser encarado como uma disciplina a ser aprendida, já que na
visão Peter Drucker não se nasce empreendedor pronto. A educação para o empreendedorismo pode ser vista como um estilo de vida e não necessariamente um aprendizado para se tornar um
empresário. Vai além, principalmente sob o ponto de vista de construir o seu próprio caminho, buscando maneiras que visem à resolução de problemas e ao protagonismo dos indivíduos. A
proposta visa sensibilizar o professor, para que ele, como agente determinante da formação de competências, possam, através da educação empreendedora, contribuir para a formação de
jovens, adultos e idosos antenados com a realidade macroeconômica e protagonistas do seu próprio presente/ futuro e da comunidade. Isso faz com que não só os sujeitos dessa modalidade,
mas também o próprio professor, rompam com a cultura da dependência e passividade em relação à sua situação atual, e se apropriem da autonomia que lhe é inerente,‖ transformando sonhos,
ideias atuais e projetos futuros, até então engavetados, em realidade‖. Cabe a escola fomentar o empreendedorismo em seu currículo, bem como, identificar os talentos empreendedores e motiválos . Ou seja, os educandos que têm um imenso potencial, mas que não conseguem uma chance, que não são estimulados e muitas vezes são até excluídas da própria sala de aula, podem
promover uma verdadeira revolução quando motivados, apoiados e encaminhados.
EIXOS TEMÁTICOS
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO

- O mundo bipolar:
•
O mundo pós
Segunda
Guerra
Globalização
Mundial;
MUNDO
DO •
A Guerra Fria;
TRABALHO
E •
A contracultura
TECNOLOGIAS
e os direitos civis;
IDENTIDADE

A vida é um projeto,
autovalorização;

(EJAIE5HI01JE) Identificar e analisar os aspectos sociais e políticos do período pós Segunda
Guerra Mundial, reconhecendo nos dias atuais marcas desse acontecimento.
(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo
desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação.
(EF09HI28)* Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria.
(EJAIE5HI02JE) Destacar os diferentes movimentos sociais que se constituíram no Brasil e
no mundo como força de luta contra as diversas formas de desigualdade.
(EJAIE5HI03JE) Identificar origens dos processos de desigualdade entre as classes sociais
e as formas de Estado que legitimam esta desigualdade.
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– A luta pela igualdade (EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações
racial e
Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa organização.
SOCIEDADE
E
pelos direitos civis;
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos
CULTURA
fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a
- Políticas públicas.
- A Globalização é um defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação.
(EJAIE5HI04JE) Reconhecer mudanças e permanências na confirmação dos direitos civis,
processo atual?
considerando a noção de cidadania vivida no Brasil do século XIX e em outros espaços e a
– Novos e velhos presente na sociedade brasileira contemporânea.
problemas.
(EJAIE5HI05JE) Reconhecer e discutir princípios dos direitos humanos e civis dos
brasileiros, posicionando-se sobre modos de tratamento, estereótipos, preconceitos e
- A Expansão Marítima atitudes discriminatórias em diferentes temporalidades.
Europeia.
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de
movimentos sociais.
- Ocupação da (EJAIE5HI06JE) Enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade
América.
justa, equitativa e democrática.
(EJAIE5HI07JE) Identificar as várias formas de globalização decorrentes ao longo de
- O trabalho na história todo o processo histórico.
do Brasil:
(EJAIE5HI08JE) Relacionar causas e consequências da globalização.
•
Trabalho no (EJAIE5HI09JE) Analisar e compreender de que forma a expansão marítima contribuiu para
Brasil atual;
o processo de desenvolvimento mundial.
•
O trabalho no (EJAIE5HI10JE) Compreender o processo de ocupação da América, como um princípio
Brasil colonial;
construção de identidade do povo brasileiro.
•
A escravidão (EJAIE5HI11JE) Conhecer e compreender as transformações ocorridas nas relações de
indígena;
trabalho no Brasil contemporâneo, por meio de pesquisas e estudos da evolução dos direitos
•
O trabalho dos e deveres trabalhistas e dos movimentos sociais de trabalhadores rurais e urbanos.
negros escravizados – (EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural
escravidão
e no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade).
resistência;
(EJAIE5HI12JE) Identificar os diversos conceitos de trabalho na atualidade: trabalho
•
O café e o fim escravo, trabalho livre.
do tráfico negreiro – (EJAIE5HI13JE) Compreender as relações trabalho e sociedade durante o período colonial
abolição lenta e no Brasil.
gradual.
(EF08HI21)* Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao trabalho indígena
durante o Império.
–
Trabalho
e (EJAIE5HI14JE) Compreender o processo histórico da relação existente entre os povos
industrialização:
indígenas e a colonização portuguesa.
•
A Revolução (EJAIE5HI15JE) Valorizar as tradições indígenas como fator determinante para o início do
Industrial;
processo de resistência do povo brasileiro.
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•
O crescimento
das cidades;
•
As
lutas
operárias
– O trabalho Infantil;
•
História
da
indústria no Brasil;
–
Imigração
e
industrialização;
•
A vida nas
fábricas;
–
Organização
operária, A legislação
trabalhista e o Estado
Novo;
•
O movimento
feminista

- Empregabilidade e as
novas tecnologias.

- Atualizar-se sempre:
uma exigência em
tempos
contemporâneos.
- A colonização
Portuguesa no Brasil.

(EF08HI03BA) Analisar e discutir as formas de enfrentamento adotadas pelos escravizados
para resistir à escravidão.
(EF08HI04BA) Caracterizar e contextualizar a formação de quilombos no Brasil como
símbolo de resistência, identificando comunidades remanescentes no território a que
pertence, relacionando as contribuições destas para a preservação identitária.
(EJAIE5HI16JE) Reconhecer a relação entre atividade cafeeira e o processo gradativo da
abolição da escravatura
(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pósabolição e avaliar os seus resultados.
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os
legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas.
(EJAIE5HI17JE) Identificar o processo de industrialização no Brasil, relacionando-o a
acontecimentos na Europa.
(EJAIE5HI18JE) Relacionar urbanização e industrialização.
(EJAIE5HI19JE) Identificar os movimentos de lutas trabalhistas ao longo dos tempos no
Brasil e no mundo, tendo como resultado a criação da CLT.
(EJAIE5HI20JE) Identificar e relacionar os diversos contextos sociais da população que
contribuem para a exploração do trabalho infantil.
(EJAIE5HI21JE) Reconhecer a criação de projetos e leis de proteção à criança e jovens, em
diferentes épocas.
(EJAIE5HI22JE) Identificar a relação industrialização e movimentos migratórios no Brasil.
(EJAIE5HI23JE) Reconhecer os movimentos de lutas das mulheres em diferentes épocas e
contextos na consolidação das igualdades entre os gêneros.
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de
movimentos sociais.
(EJAIE5HI24JE) Reconhecer o dia internacional das mulheres como símbolo de luta pelos
direitos civis e humanos.
(EJAIE5HI25JE) Possibilitar momentos de debates acerca das perspectivas voltadas para o
campo profissional.
(EJAIE5HI26JE) Instigar o despertar para importância da constante necessidade de manterse atento e atualizado à contemporaneidade, como ferramenta necessária para a boa fluidez
da vida pessoal, social e profissional.
(EJAIE5HI27JE) Discutir e analisar todo o contexto envolto no processo de colonização em
nosso país.
(EJAIE5HI28JE) Compreender o processo de ocupação do território brasileiro e suas
consequências.
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- Ocupação do território
brasileiro.
- Rebeliões na América
portuguesa:
as
Conjurações Mineira e
Baiana e os caminhos
até a independência do
Brasil.

- Direitos e deveres dos
Cidadãos Brasileiros.

- As origens do Estado
brasileiro.
•
Brasil:
da
monarquia à República.
•
O
Brasil
republicano.

- Democracia e ditadura
no Brasil.

- As desigualdades
sociais atrapalham.

(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras,
com as tensões e conflitos durante o Império.
(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as
temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas,
especialmente na Bahia, com os motins e levantes na Bahia colonial.
(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e
comparar as formas de governo neles adotadas.
(EJAIE5HI29JE) Identificar e os direitos e deveres assegurados em nossa constituição.
(EJAIE5HI30JE) Enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade
justa, equitativa e democrática.
(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos
e políticos da emergência da República no Brasil.
(EF09HI01BA) Analisar e relacionar os impactos dos movimentos sociais (Canudos,
Cangaço, entre outros) inseridos no contexto do sertão nordestino, no início da República
brasileira.
(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do
Brasil a partir de 1946.
(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus
impactos na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais
e sociais.
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no
Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos
de violação dos direitos humanos.
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da
sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar.
(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de
contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura.
(EJAIE5HI31JE) Destacar os diferentes movimentos sociais que se constituíram no Brasil e
no mundo como força de luta contra as diversas formas de desigualdade.
(EJAIE5HI32JE) Compreender os impactos provenientes das desigualdades sociais em
nossa sociedade.
(EJAIE5HI33JE) Identificar fatores que contribuem para a histórica e real desigualdade
social.
(EJAIE5HI34JE) Identificar problemas sociais em sua localidade, estado, país e mundo,
apresentando possibilidades de superação dos mesmos, por meio do conhecimento histórico
e social de políticas públicas de educação, saúde, segurança, habitação, entre outros.

- O Povo se organiza.
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(EJAIE5HI35JE) Identificar e analisar as distintas formas de organização social que visam a
busca e consolidação dos direitos e deveres previstos a todos os cidadãos brasileiros.
(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período
ditatorial até a Constituição de 1988.
(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e
relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas
formas de preconceito, como o racismo.
(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989
aos dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos
valores democráticos.
(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da
sociedade civil após 1989.
(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas
(negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada
de consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O processo de desenvolvimento das aulas, ocorrerá mediante o princípio do diálogo inicialmente, buscando identificar os conhecimentos prévio dos alunos acerca das temáticas propostas. A
partir desse momento, serão selecionadas as metodologias habituais oportunas à necessidade de cada realid. ade vivenciada no cotidiano, o que possibilitará o acesso aos conhecimentos
teóricos pretendidos, bem como a aplicação e significação dos mesmos em situações cotidianas, e esta se apresenta como uma necessidade atual que precisa ser aprimorada em nossa vivencia
escolar contemporânea.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No tocante referente ao processo de avaliação, destaca-se que este será contínuo, pautado nas realizações de atividades desenvolvidas cotidianamente, sejam elas escritas ou não, haja vista
que o processo avaliativo deve ser flexível e assegure de forma igualitária a justa condição no que diz respeito ao ato de avaliar o indivíduo.
Dessa forma, a avaliação se dará através de:
Participação.
Interesse.
Resolução de atividades.
Relacionamento e integração com o grupo
Respeitar às diversidades culturais, bem como o que mais ne mostra necessário para o bom andamento do processo avaliativo.
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15.8. ENSINO RELIGIOSO
Compreendendo que o Ensino Religioso para o Ensino Fundamental, a
partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), passa a se constituir como
uma área do conhecimento. Assim como as demais áreas do conhecimento,
possui objetivos, habilidades e competências que precisam ser consolidadas
durante o processo formativo dos estudantes.
Conforme orienta a Lei de Diretrizes e Bases - que continua com a mesma
padronização da Base – ―é obrigatória a oferta deste tipo de aula nas escolas
públicas, porém é facultativo a cada aluno fazer ou não a disciplina‖. Conforme
o estabelecido pela Constituição e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB): as redes devem oferecer a disciplina, mas as famílias podem
optar por matricular ou não as crianças.
Ao elaborarmos o Currículo Municipal de Jeremoabo, reafirmamos o que
traz o DCRB: Assim sendo, os conhecimentos religiosos devem ser trabalhados
a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença
ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas
culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias
seculares de vida, de acordo com os próprios fundamentos da BNCC. (DCRB,
2019 P. 434).
O Ensino Religioso, portanto, busca construir, por meio do estudo dos
conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, perspectivas de sentido,
atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de
aprendizagens,

experiências

pedagógicas,

intercâmbios

e

diálogos

permanentes, que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou
não, na perspectiva da interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz. Tais
finalidades se articulam aos elementos da formação integral dos estudantes, na
medida em que fomentam a aprendizagem da convivência democrática e cidadã,
princípio básico à vida em sociedade.
Desta forma, o ensino religioso até então era ensinado no Brasil vinculado
aos interesses do grupo religioso hegemônico, mas a partir da elaboração da
BNCC esse ensino afasta de toda forma de confessionalismo e proselitismo
religioso. Dando aos alunos a oportunidade de conhecer a diversidade religiosa
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no Brasil, de valorização e respeito as todas as formas de crenças, convivendo
com a diversidade de identidades, crenças, pensamentos, convicções, modos
de ser e viver.
Sendo assim, é um componente curricular de oferta obrigatória nas
escolas públicas de ensino fundamental, com matrícula facultativa, com o
objetivo de assegurar a formação integral do educando de forma inclusiva,
respeitando a diversidade cultural sem proselitismos. As competências
especificas do componente curricular ensino religioso são seis, têm como
unidades temáticas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental: Identidades e
alteridades,

manifestações

religiosas,

meditação,

consciência,

autoconhecimento e crenças religiosas e filosofias de vida. Os objetos de
conhecimentos e as habilidades de acordo cada unidade temática e série/ano do
aluno.
Nessa perspectiva, o componente curricular Ensino Religioso tem como
objeto o conhecimento religioso, que é produzido no âmbito das diferentes áreas
do conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais, notadamente das
Ciências da Religião. Essas Ciências investigam a manifestação dos fenômenos
religiosos em diferentes culturas e sociedades enquanto um dos bens simbólicos
resultantes da busca humana por respostas aos problemas e desafios do viver,
aos enigmas do mundo, da vida e da morte.
A escola pública, compreendida como escola para todos, de todos e com
todos, num estado laico, deve acolher a diversidade religiosa e não religiosa que
se faz presente na sociedade, de modo a não privilegiar e nem discriminar
nenhuma forma de expressão sobre a crença, seja ela daqueles que têm fé
quanto daqueles que não professam uma visão religiosa da vida.
Neste sentido o Currículo do Estado da Bahia, faz a seguinte abordagem:
Essa Ciência investiga a manifestação dos fenômenos religiosos em diferentes
tempos, culturas e sociedades como um dos bens simbólicos resultantes da
busca humana por respostas aos enigmas existenciais, do mundo, da vida, da
morte e do universo como um todo, tais como: quem somos, de onde viemos e
para onde vamos; e ainda: qual o Princípio Criador, a Finalidade da Vida e a
Razão da Nossa Existência.
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Deve estar claro, portanto, que a ênfase do Ensino Religioso é auxiliar o
educando a construir uma resposta à pergunta pelo sentido da sua vida, o que
implica uma reflexão sistemática e vivências cotidianas em torno de um projeto
pessoal moral, ético e cidadão. (DCRB,2019 p. 336). De modo singular,
complexo e diverso, esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos e
significados de vida e diversas ideias de espiritualidade e de divindade, em torno
dos quais se organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças,
mitologias, narrativas, textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos,
práticas e princípios éticos e morais. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas
manifestações são parte integrante do substrato cultural da humanidade.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE CURRICULAR

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos

religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos,
estéticos e éticos. Filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes
tempos, espaços e territórios.
2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de

vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto

expressão de valor da vida.
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de

ser e viver.
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da

política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
6.Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de
intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar
os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.

É importante destacar que as competências específicas, do componente
de religião trazem abordagens especificas com pontos particulares retratados
nas competências gerais. Fazendo um aprofundamento e explicando melhor em
que o aluno será competente. Para esses dois grupos as Competências Gerais
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e Específicas são exatamente as mesmas. O que irá diferenciar um grupo do
outro será a forma de como trabalhar essas competências, ou seja, os processos
metodológicos.
Podemos entender então que habilidades, discorrer sobre o componente
de ensino religioso para o ensino fundamental das series iniciais e finais, faz-se
necessário pontuar que de acordo com a BNCC, trabalhar habilidades na
educação básica está pautada na formação do sujeito de tempo integral, ou seja,
um indivíduo preparado para o mundo do trabalho. Dessa forma, vale frisar que
trabalhar no ensino religioso habilidades de acordo com a BNCC está
desenvolvendo no aluno os valores universais para a formação de um ser ativo,
reflexivo autônomo, proativo e participativo em sociedade.
Sendo assim, segundo a BNCC (p. 76)

As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que
devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos
escolares‖. (p. 30) ―as habilidades não são desenvolvidas de
forma genérica e descontextualizadas, mas por meio da leitura
de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos
campos de atividade humana.

Entende-se que as habilidades têm como finalidade da aprendizagem
significativa em ser social e cultural, ou seja, uma formação de valores embasada
em tolerância, solidariedade, apreço ao próximo. É significante perceber que o
ensino religioso está pautado em um indivíduo completo, sobre os valores
universais para a cidadania e o mercado de trabalho.
Assim, os eixos temáticos do ensino religioso têm suas complexidades
para lecionar no ambiente de ensino, pois, é sabido que ensinar religião requer
uma mente abertas ao multiculturalismo. Sendo assim, o componente de religião
apresenta de uma forma ampla os eixos temáticos que são essenciais para a
formação de valores em sociedade, assim debatendo como temas macro que
são discorridos a partir dos objetos de conhecimento, que apresenta
minuciosamente as ideias a serem apresentada e discutida em sala de aula para
o sujeito multicultural.
É importante destacar que esses eixos temáticos, trazem significados
essenciais para formação do sujeito integral no ensino fundamental desde as
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series iniciais até a series finais. Dessa forma é pertinente pontuar que o
componente curricular de ensino religioso de Jeremoabo-BA, está dividido em
seis Eixos temáticos para o ensino Fundamental, sendo apresentado de uma
forma significativa para a formação antropológica.
O Eixo Identidades e alteridades, vem com objetivo de trabalhar com os
alunos o reconhecimento e a valorização da singularidade humana, sendo
trabalhado, então, a importância de respeitar as semelhanças bem como as
diferenças encontradas no eu e no outro. Outra questão que também é
trabalhada em sala de aula e é inserida como pauta de grande importância para
a BNCC, é a necessidade de trabalhar sobre transcendência.
Trabalhado assim, para atribuir sentidos e significados para a vida e para
a morte. Porque através dessas questões que são atribuídas valores a objetos,
coisas, pessoas, forças da natureza ou seres sobrenaturais. Como essa
perspectiva de transcendência explora diversos símbolos, mitos, ritos, espaços,
territórios e lideranças, a BNCC do Ensino Fundamental I e II também contempla
a necessidade de implementar essas informações na mediação de conteúdo da
disciplina de Ensino Religioso.
O Eixo Temático Manifestações religiosas, vem de encontro com a
primeira unidade, mas esta é para especificadamente tratar sobre o
entendimento, o respeito e a valorização de distintas manifestações e
experiências religiosas, não somente às manifestadas pelos alunos em sala de
aula, mas todas que fazem parte da cultura brasileira. Além de promover o
entendimento, o respeito e a valorização de cada religião, deve-se trabalhar para
que o discente entenda das relações que são estabelecidas entre as lideranças
e denominações religiosas e os diversos âmbitos sociais.
Crenças religiosas e filosofias de vida, o estudante aprende sobre as
diferentes tradições religiosas e filosofias de vidas. São abordados assuntos
sobre mitos, ideias de divindades, crenças, doutrinas religiosas, tradições orais
e escritas, ideias de imortalidade, princípios, bem como valores éticos.
Essas questões são inseridas no ensino-aprendizagem do estudante do
Ensino Fundamental I e II para que desde cedo já sejam abordadas algumas

temáticas, como com relação às doutrinas do sistema religioso, sentido e
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finalidade à existência e outras. Para a BNCC, essas questões devem ser
tratadas de maneira sistemática, a fim de que o estudante compreenda de
maneira unitária e homogênea os conteúdos do Ensino Religioso Nas Escolas
Confessionais.
Em meditação, tem por objetivo ampliar o autoconhecimento,
desenvolver a autoconsciência, o autocontrole físico, mental e emocional do
educando, bem como ampliar a sua competência socioemocional. Através de
parábolas, fábulas, mitologias e histórias, o estudante buscará identificar a
importância da Meditação para sua formação humana. Será oportunizado ao
estudante identificar a dimensão da atemporalidade, da espiritualidade e da
transcendentalidade,

através

de

práticas

cotidianas

de exercícios

de

interioridade.
No

que

se

refere

a

Consciência,

objetiva

auxiliar

os

educadores/estudantes/pais/comunidade no que concerne à construção do
caráter, na medida em que desperta seus sentimentos e organiza seus
pensamentos, a fim de que seus atos reflitam o todo dessa construção de forma
significativa; além de oferecer uma base sólida para a construção do
pensamento, segundo a noção de virtude e tudo que equivalha. Tem ainda como
finalidade viabilizar ao educando identificar que no Universo tudo são Leis
Naturais e que a partir delas o ser humano cria as leis materiais; que as relações
humanas devem estar pautadas em valores universais e princípios racionais.
O eixo temático Autoconhecimento: trata dos elementos básicos
religiosos que se fundamentam na dialética em prol do Autoconhecimento dos
estudantes. Nesse momento, é importante a experiência pessoal/individual de
liberdade para inserção no pluralismo, e é necessário que sejam trabalhados
valores universais (amizade, amor, solidariedade, equanimidade etc.) e virtudes
para a superação do eu pessoal.
Sendo assim, como é para desenvolver habilidade e competências para
aprimorar o diálogo quanto ao posicionamento religioso, a fim de exercitar o
respeito e a liberdade entre as diversas concepções tidas por cada aluno,
contribuindo, assim, no desenvolvimento da formação de valores, princípios
éticos e da cidadania.
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OBJETOS DO CONHECIMENTO- A educação religiosa na área escolar
visa superar qualquer forma de preconceito religioso ou filosófico,
embasada na Base Nacional Comum Curricular, desenvolvendo práticas
destinadas a promover o respeito pela diversidade cultural e religiosa. No
processo de busca por uma formação, é preciso que o aluno se torne o
protagonista da aprendizagem básica para o exercício da cidadania e da
atitude, valores que o ajudam a vivenciar as necessidades complexas do
dia a dia.
Vale pontuar que os objetos de conhecimento do componente de religião

têm como intuito fornecer dentro deste parâmetro, que o estudante precisa
conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos
religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos,
estéticos e éticos. Ao melhorar o conhecimento das diferentes estruturas
organizacionais religiosas e filosóficas, a educação religiosa promove o valor do
conhecimento gerado pela história não só local, mas também de outras culturas.
É importante também despertar o pensamento científico, crítico e criativo
(exercitar a curiosidade) um olhar diferente sobre determinada manifestação
cultural/religiosa. Relacionar as tradições religiosas e os campos da cultura, da
política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
Sendo assim, os objetos de conhecimento frisam despertar no estudante
o interesse em debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e
práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a
assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura
de

paz.

Compreender

os

aspectos

estruturais

de

diferentes

tradições/movimentos religiosos e filosofia de vida.
Estimular a convivência com a diversidade de crenças, pensamentos,
convicções, modos de ser e viver. Valorizar a diversidade de saberes e vivências
culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem
entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida.
Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, tendo
como ponto de partida o nosso município (suas festas e manifestações culturais
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de origem religiosa) e também as mais diversas no Brasil e no mundo, além de
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
Partindo para os PRINCIPIOS METODOLÓGICOS, é importante discorrer
sobre os princípios metodológicos que norteia o processo em sala de aula, para
o componente do ensino religioso, tendo em vista que o processo metodológico
não é simples de ser aplicado em sala de aula e nas vivencias com as
diversidades existentes no ambiente de ensino. Portanto, a metodologia será
pautada em conceitos contemporâneos envolvendo o sujeito ativo nas
atmosferas de saberes.
Vale ressaltar que os princípios norteadores da metodologia serão
embasados desde o minucioso envolvimento dos educandos desde a sua
entrada na sala de aula, até a sua vivência em sociedade, ou seja, será
preservado como fonte de articulação, o conhecimento prévio do aluno, as
habilidades adquiridas em sociedade. Vale frisar que, o docente também pautará
seus saberes com a reflexão diária e o envolvimento da diversidade em sala de
aula, assim tendo o ponto a ser referenciado o multiculturalismo.
Portanto, desenvolver métodos ativos para a sociedade contemporânea é
uma tarefa árdua, pois, é sabido que é preciso ter a mente aberta para novas
descobertas e esses desafios e ensinar e aprender no ensino religioso requer se
abdique de suas crenças religiosas e estejam abertas as diversidades sociais e
culturais presente na sociedade familiar e escolar.

15.8.1.

O ENSINO RELIGIOSO NA MODALIDADE EJAI

De forma inquestionável, é notório que a religião é um fator presente na
vida cotidiana e nos saberes não escolares de estudantes da EJAI, o que
inevitavelmente acaba ocasionando uma interferência na forma como os
mesmos lidam com a instituição escola, bem como com os saberes oriundos
desse espaço repleto de diversidade, uma vez que o processo de escolarização
dos integrantes da modalidade EJAI, tem o enfoque voltado a um público repleto
de particularidades, sobretudo no que diz respeito a serem trabalhadores.
Em meio ao exposto anteriormente, pode-se perceber de forma concisa e
inquestionável que o Ensino Religioso, passa a vigorar de forma institucional e
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legal em nossas escolas no intuito de possibilitar aos alunos a oportunidade de
desenvolvimento da compreensão acerca de aspectos relacionados ao vasto
campo da diversidade cultural, com o enfoque de auxílio na formação do cidadão
com uma ótica e percepção multicultural.
Toda pessoa, independentemente de sua idade, é racional, afetiva, social,
física, sensível, espiritual e precisa desenvolver-se como uma unidade,
relacionando-se consigo, com os outros, com o mundo e com o transcendente.
Com isso, torna-se extremamente necessário uma reflexão acerca da oferta do
Ensino Religioso no âmbito escolar.
Concretizado de fato a efetivação de todos estes aspectos em nossas
escolas, considerando assim, uma abordagem curricular que seja pautada na
paisagem religiosa, símbolos, texto sagrado, sentimento religioso, equilíbrio
pessoal e emocional, entre outros aspectos claramente relacionados ao campo
de Ensino Religioso, culminando dessa forma na verdadeira aquisição dos
conceitos, assim como a habilidade de colocá-lo em prática nas situações
cotidianas em que o mesmo estará inserido.
O Ensino Religioso deve ser tratado como disciplina do sistema de ensino,
cujos conteúdos deverão primar pelo conhecimento religioso que forme
consciência e atitudes anteriores a qualquer opção religiosa. É de suma
importância ressaltar que o desafio torna-se mais complexo ao tratarmos dessa
realidade na modalidade EJAI, haja vista que é extremante necessário o
fortalecimento de uma oferta de escolarização para esse público que não esteja
restringida aos ensinamentos básicos na formatação de compensação.
O estudo deste componente curricular é, portanto, uma questão que está
diretamente ligada à vida, e que vai se refletir no comportamento, no sentido que
orienta a sua ética. O discurso do Ensino Religioso deve estar sempre amarrado
na experiência cotidiana das comunidades que fazem a história. A dimensão
cultural abrange as dimensões materiais, intelectuais e espirituais, e o fenômeno
religioso vai se formando e transformando à base de uma contínua experiência
histórica.
Nesse sentido, permite-se que os estudantes identifiquem significados
relacionados às filosofias de vida, às manifestações e às tradições religiosas, em
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ENSINO RELIGIOSO

diferentes espacialidades e temporalidades, de forma a construir sentidos
referentes às distintas concepções e práticas sociais e religiosas. À escola, como
lugar de trânsito de culturas, não compete homogeneizar a diversidade religiosa,
mas garantir a liberdade religiosa, por meio da igualdade de acesso ao
conhecimento de todas as culturas, tradições/grupos religiosos e não religiosos,
promovendo diálogos interculturais de modo a promover o conhecimento e a
garantia dos direitos humanos.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 1º AO 2º ANO

Ano/série: 1º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

TEMA INTERCURRICULAR:
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as diferentes manifestações culturais,
abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores
que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro
e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as
temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal
objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre
religião e cultura.

EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

IDENTIDADES E
ALTERIDADES

O eu, o outro e o nós

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS
MEDITAÇÃO

CONSCIÊNCIA

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós.
(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam e os diferenciam.

3,4

Imanência e transcendência

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um.
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida.

Sentimentos, lembranças,
memórias e saberes.

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um.
(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias,
memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.

3,4,5

(EF01ER01BA) Experimentar a atenção ao momento presente, pela respiração, de maneira a
descansar e acalmar os pensamentos.
(EF01ER02BA) Experimentar a prática do silêncio interior e exterior.
(EF01ER03BA) Reconhecer o valor da oração e meditação na centração individual e grupal.

2,3,4

Foco, atenção e concentração.

(EF01ER04BA) Refletir sobre crenças fundamentais, valores importantes para si próprio e aqueles
Valores importantes para si e para o que têm em comum com outras pessoas com as quais convive no cotidiano, tais como valores de leis
coletivo
naturais e o universo religioso.
(EF01ER05BA) Interagir com questões, oportunidades, desafios e problemas do mundo real.

AUTOCONHECIMENTO
Origem, identidade pessoal e
virtudes humanas.

(EF03ER06BA) Identificar a importância da origem do ser humano para a compreensão das questões
existenciais, tais como: Quem sou? De onde vim? Para onde vou?
(EF01ER07BA) Reconhecer sua identidade e diferenças a partir de suas características e seus
interesses.
(EF01ER08BA) Reconhecer em si as virtudes religiosas predominantes.
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Estabelecimento de objetivos claros e conteúdo, na busca da compreensão do homem como um ser religioso: Programa de classe e extra classe que incluam palestras, campanhas e outras atividades
de convivência social, observando o caráter inter-religioso que deve nortear o currículo. Trabalhar com dinâmicas; letra de música dramatizações, filmes, pesquisas, os costumes culturais da realidade
que cada um tem ou conhecer.
-Trabalho coletivo – proporcionando condições a descoberta de instrumentos eficazes a uma ação transformadora da realidade social desenvolvendo a consciência crítica dos educandos.
- Atividades com princípios morais e religiosos na expectativa de hábitos e da valorização da vida intervir descobrindo e assumindo a luz de cristo, no respeito a si mesmo e aos outros; para que estes
possam formar atividades morais e religiosas nunca dimensão humana, vivenciando os conhecimentos aprendidos, dando sentido a tudo que realiza, efetivamente, como cidadão, na construção de
um mundo justo, solidário e fraterno a luz da religiosidade do nosso povo, se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinado contexto histórico-social.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas, formativas, processual
contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback 360º
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
 Projetos
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Ano/série: 2º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

TEMA INTERCURRICULAR:
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as
diferentes manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute
doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante
da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão
sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a partir da ótica
ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal
objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa
na família e a relação entre religião e cultura.
EIXOS TEMÁTICOS
IDENTIDADES E
ALTERIDADES

OBJETOS DO
CONHECIMENTO
O eu, a família e
o ambiente de
convivência

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência.
(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes
de convivência.

Memórias e
símbolos

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e
escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...).
(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de convivência.

Símbolos religiosos
Alimentos sagrados

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS
MEDITAÇÃO

CONSCIÊNCIA

HABILIDADES

Atenção e
convivência

Valores, coletividade
e meio ambiente

(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações,
tradições e instituições religiosas.
(EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, tradições e
expressões religiosas.
(EF02ER07) Identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes manifestações e tradições
religiosas.
(EF02ER01BA) Reconhecer o significado e valor da meditação.
(EF02ER02BA) Aprender a conviver e a respeitar uns aos outros, para além do universo das crenças.
(EF02ER03BA) Experimentar e reconhecer melhorias na capacidade de comunicação e
relacionamentos inter-religiosos.
(EF02ER04BA) Reconhecer valores importantes para si e para os demais em situações
multiculturais.
(EF02ER05BA) Reconhecer o impacto das ações de cada um sobre o coletivo e o meio ambiente.
(EF02ER06BA) Expressar o interesse pela comunidade e pelo meio ambiente local.
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Interações sociais
e desenvolvimento
pessoal

(EF02ER07BA) Identificar-se como parte integrante e relevante do meio em que vive.
(EF02ER08BA) Conceber as dimensões intrapessoal e interpessoal e cuidar da saúde física e
emocional.
(EF02ER09BA) Reconhecer pontos fortes e fragilidades e identificar habilidades que deseja
desenvolver.

3

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Estabelecimento de objetivos claros e conteúdo, na busca da compreensão do homem como um ser religioso: Programa de classe e extra classe que incluam palestras, campanhas e outras atividades
de convivência social, observando o caráter inter-religioso que deve nortear o currículo. Trabalhar com dinâmicas; letra de música dramatizações, filmes, pesquisas, os costumes culturais da realidade
que cada um tem ou conhecer.
-Trabalho coletivo – proporcionando condições a descoberta de instrumentos eficazes a uma ação transformadora da realidade social desenvolvendo a consciência crítica dos educandos.
- Atividades com princípios morais e religiosos na expectativa de hábitos e da valorização da vida intervir descobrindo e assumindo a luz de cristo, no respeito a si mesmo e aos outros; para que estes
possam formar atividades morais e religiosas nunca dimensão humana, vivenciando os conhecimentos aprendidos, dando sentido a tudo que realiza, efetivamente, como cidadão, na construção de
um mundo justo, solidário e fraterno a luz da religiosidade do nosso povo, se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinado contexto histórico-social.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas, formativas, processual
contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback 360º
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
 Projetos
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 3º AO 5º ANO
Ano/série: 3º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

TEMA INTERCURRICULAR:
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as
diferentes manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute
doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante
da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão
sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a partir da ótica
ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal
objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa
na família e a relação entre religião e cultura.
EIXOS TEMÁTICOS
IDENTIDADES E
ALTERIDADES
MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Espaços e
territórios religiosos

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes
tradições e movimentos religiosos.
(EF03ER02) Caracterizar e distinguir os espaços e territórios religiosos como locais de realização
das práticas celebrativas.
(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades,
peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas.
(EF03ER04) Caracterizar e distinguir as práticas celebrativas como parte integrante do conjunto das
manifestações religiosas de diferentes culturas e sociedades.
(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais)
utilizadas em diferentes manifestações e tradições religiosas.
(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das identidades religiosas.
(EF03ER01BA) Reconhecer os desafios das concepções religiosas e suas crenças com clareza
mental e tranquilidade.
(EF03ER02BA) Identificar o pensar e suas manifestações.
(EF03ER03BA) Identificar iniciativas voltadas à promoção dos direitos humanos e à
sustentabilidade social e ambiental.
(EF03ER04BA) Identificar o senso do que é certo e errado, pelo reconhecimento das questões
éticas, morais e estéticas.
(EF03ER05BA) Exercitar dilemas morais vinculados às diversas situações do cotidiano.
(EF03ER06BA) Reconhecer conhecimentos, habilidades e atitudes, de maneira a demonstrar
confiança para realizar novas tarefas, identificando desafios e facilidades mediante o universo das
religiões.

Práticas
celebrativas

Indumentárias
religiosas

MEDITAÇÃO
CONSCIÊNCIA

O pensar e
estratégias de
pensamento
Valores, direitos
humanos, dilemas
morais e tomada de
decisões

AUTOCONHECIMENTO Conhecimentos, habilidades,
atitudes e estratégias para desafios
presentes e futuro.
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,PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Estabelecimento de objetivos claros e conteúdo, na busca da compreensão do homem como um ser religioso: Programa de classe e extra classe que incluam palestras, campanhas e outras atividades
de convivência social, observando o caráter inter-religioso que deve nortear o currículo. Trabalhar com dinâmicas; letra de música dramatizações, filmes, pesquisas, os costumes culturais da realidade
que cada um tem ou conhecer.
-Trabalho coletivo – proporcionando condições a descoberta de instrumentos eficazes a uma ação transformadora da realidade social desenvolvendo a consciência crítica dos educandos.
- Atividades com princípios morais e religiosos na expectativa de hábitos e da valorização da vida intervir descobrindo e assumindo a luz de cristo, no respeito a si mesmo e aos outros; para que estes
possam formar atividades morais e religiosas nunca dimensão humana, vivenciando os conhecimentos aprendidos, dando sentido a tudo que realiza, efetivamente, como cidadão, na construção de
um mundo justo, solidário e fraterno a luz da religiosidade do nosso povo, se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinado contexto histórico-social.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas, formativas, processual
contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback 360º
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
 Projetos
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Ano/série: 4º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

TEMA INTERCURRICULAR:
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as diferentes manifestações culturais,
abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores
que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro
e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as
temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal
objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre
religião e cultura.

EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO
Ritos religiosos

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

Representações religiosas na
arte
CRENÇAS
RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA
MEDITAÇÃO

CONSCIÊNCIA

AUTOCONHECIMENTO

HABILIDADES
(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário.
(EF04ER02) Identificar e respeitar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições
religiosas.
(EF04ER03) Caracterizar e distinguir ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos
(nascimento, casamento e morte).
(EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, cultos, gestos,
cantos, dança, meditação) nas diferentes tradições religiosas.
(EF04ER05) Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas (pinturas,
arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), reconhecendo-as como parte da identidade de
diferentes culturas e tradições religiosas.

(EF04ER06) Identificar nomes, significados e representações de divindades nos contextos familiar e
comunitário.
(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes manifestações e tradições
religiosas.
(EF04ER01BA) Experimentar a meditação concentrativa.
Inteligência e habilidades
(EF04ER02BA) Identificar a importância da atenção constante durante atividades contínuas e
socioemocionais.
repetitivas.
(EF04ER03BA) Reconhecer as habilidades socioemocionais como base para a educação emocional.
Direitos e Deveres Leis naturais (EF04ER04BA) Identificar, respeitar e promover os direitos humanos, os deveres, a consciência
Consciência socioambiental e socioambiental e o consumo sustentável. (EF04ER05BA) Reconhecer interesse pelas questões
globais e compreender causas e consequências.
sustentabilidade

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1,2

Ideia(s) de divindade(s)

Autossustentabilidade

(EF04ER06BA) Identificar a autossustentabilidade humana nas dimensões do corpo, das emoções,
da cognição, da cultura, das relações sociais, inter-religiosa e da espiritualidade.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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Estabelecimento de objetivos claros e conteúdo, na busca da compreensão do homem como um ser religioso: Programa de classe e extra classe que incluam palestras, campanhas e outras atividades
de convivência social, observando o caráter inter-religioso que deve nortear o currículo. Trabalhar com dinâmicas; letra de música dramatizações, filmes, pesquisas, os costumes culturais da realidade
que cada um tem ou conhecer.
-Trabalho coletivo – proporcionando condições a descoberta de instrumentos eficazes a uma ação transformadora da realidade social desenvolvendo a consciência crítica dos educandos.
- Atividades com princípios morais e religiosos na expectativa de hábitos e da valorização da vida intervir descobrindo e assumindo a luz de cristo, no respeito a si mesmo e aos outros; para que estes
possam formar atividades morais e religiosas nunca dimensão humana, vivenciando os conhecimentos aprendidos, dando sentido a tudo que realiza, efetivamente, como cidadão, na construção de um
mundo justo, solidário e fraterno a luz da religiosidade do nosso povo, se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas em determinado contexto histórico-social.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas, formativas, processual
contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback 360º
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
 Projetos
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Ano/série: 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

TEMA INTERCURRICULAR:
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as diferentes manifestações culturais,
abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores
que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro
e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as
temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal
objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre
religião e cultura.

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

EIXOS TEMÁTICOS

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas
como recurso para preservar a memória.
tradições (EF05ER02) Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. (EF05ER03)
Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação (concepções de mundo,
natureza, ser humano, divindades, vida e morte).

Narrativas religiosas
Mitos

nas

CRENÇAS RELIGIOSAS religiosas
E FILOSOFIAS DE VIDA

(EF05ER04) Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e acontecimentos
religiosos.
(EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas, afro-brasileiras,
Diversidade religiosa na
ciganas, entre outras.
sociedade local de (EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e preservação da tradição oral.
Jeremoabo
(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
Pensar, pensamento e (EF05ER01BA) Identificar na meditação a possibilidade de redução de pensamentos distrativos e análise
cérebro
de novas formas de pensar, se necessário.
(EF05ER02BA) Reconhecer pontos fortes e fracos da própria forma de pensar, mediante símbolos e
narrativas inter-religiosas.
(EF05ER03BA) Identificar e reconhecer o bem- -estar mental, emocional e físico.
(EF05ER04BA) Exercitar o posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
Ética, moral e cuidado
planeta.
(EF05ER05BA) Identificar os níveis de desenvolvimento moral e sua relação com o comportamento
humano.
(EF04ER06BA) Reconhecer questões éticas básicas e compreender as suas inter-relações, comparando
situações mais positivas ou negativas do ponto de vista ético e moral.
Ancestralidade e tradição
oral

MEDITAÇÃO

CONSCIÊNCIA

AUTOCONHECIMENTO

Dimensão
religiosa

humana

e (EF05ER07BA) Compreender a importância da religiosidade para a formação do ser humano.
(EF05ER08BA) Reconhecer a identidade humana, suas emoções e as dos outros no universo de
diversidades, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Embasada nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas serão estruturadas com a finalidade de fazer com que o estudante participe do seu processo de aprendizado estimulando a resolução de
problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico através de:
 Levantamento do conhecimento prévio e sensibilização;
 Organização de conceitos e aprofundamentos;
 Estudo do meio e trabalho de campo;
 Práticas de pesquisa;
 Trabalhos em grupos;
 Sala de aula invertida;
 Respeito a diversidade religiosa;

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas, formativas, processual
contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback 360º
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
 Projetos
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º AO 9º ANO

Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

PROJETO DE VIDA
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as diferentes manifestações culturais,
abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores
que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro
e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as
temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal
objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre
religião e cultura.

EIXOS TEMÁTICOS

CRENÇAS
RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Tradição escrita: registro dos
ensinamentos sagrados

(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos
e ensinamentos religiosos.
(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos (textos do Budismo,
Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre outros).
(EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de maneiras
diversas.
(EF06ER05) Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam os adeptos a
vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas.
(EF06ER06) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das
diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos.
(EF06ER07) Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas práticas celebrativas de diferentes
tradições religiosas.
(EF06ER01JE) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EF06ER02JE) Reconhecer a importância da era da digitalização e a pesquisa em busca de saberes
na área religiosa.
(EF06ER03JE) Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam os adeptos
a vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas.
(EF06ER01BA) Identificar a importância dos diferentes tipos de meditação.
(EF06ER02BA) Reconhecer o aumento da satisfação e produtividade para melhor compreensão da
realidade.

Ensinamentos da tradição
escrita

Símbolos, ritos e mitos
religiosos
Intolerância e o
Multiculturalismo Religioso.

MEDITAÇÃO

Concentração mental e o
desenvolvimento da mente
emocional

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1,2,4,6

3,4

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
759 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

CONSCIÊNCIA

Valores e comportamento
humano

(EF06ER03BA) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação.
(EF06ER04BA) Identificar e reconhecer valores de leis naturais importantes para si e para o coletivo.

AUTOCONHECIMENTO

Virtudes e vícios humanos,
emoções e contexto social

(EF06ER05BA) Correlacionar as virtudes e os vícios na perspectiva religiosa que o ser humano
possui e suas respectivas condutas.
(EF06ER06BA) Reconhecer o impacto das emoções e sentimentos no contexto escolar e social.

5,6

3,6

A construção do eu através de (EF06ER04JE) Obter conhecimento próprio de si mesmo e conhecer o outro aprendendo a conviver
análise do autoconhecimento; com a pessoa que o outro é.
A tolerância as diferenças (EF06ER05JE) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um.
religiosas

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Embasada nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas serão estruturadas com a finalidade de fazer com que o estudante participe do seu processo de aprendizado estimulando a resolução de
problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico através de:
 Levantamento do conhecimento prévio e sensibilização;
 Organização de conceitos e aprofundamentos;
 Estudo do meio e trabalho de campo;
 Práticas de pesquisa;
 Trabalhos em grupos;
 Sala de aula invertida;
 Respeito a diversidade religiosa;

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas, formativas, processual
contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback 360º
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
 Projetos
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

PROJETO DE VIDA
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as diferentes
manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute doutrinas religiosas, é
preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante da diversidade de valores, no
despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve
aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e
agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver
projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e cultura.
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
HABILIDADES
EIXOS TEMÁTICOS
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

Místicas
e espiritualidades

(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas
manifestações e tradições religiosas;
(EF07ER02) Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas
situações (acidentes, doenças, fenômenos climáticos);

Lideranças religiosas

(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas.
(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à sociedade;

Princípios éticos e valores
religiosos
Liderança e direitos humanos

(EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida,
discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais;
(EF07ER07) Identificar e discutir o papel das lideranças religiosas e seculares na defesa e promoção
dos direitos humanos;
(EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando
concepções e práticas sociais que a violam.
(EF07ER01BA) Reconhecer as contribuições das práticas meditativas para aprimoramento da
atenção, memória e desenvolvimento da inteligência.
(EF07ER02BA) Exercitar práticas de atenção plena e capacidade de reflexão, mediante símbolos e
narrativas inter-religiosa.
(EF07ER03BA) Exercitar o acolhimento de si e do outro nas ações cotidianas.
(EF07ER04BA) Reconhecer os valores essenciais sobre o que é o certo a se fazer antes de agir e,
em seguida, agir de acordo com essa reflexão.

1,2,3,4

CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

Atenção, memória e inteligência

MEDITAÇÃO
CONSCIÊNCIA

AUTOCONHECIMENTO

Valores e ação

Auto-observação, autonomia e
libertação

(EF07ER05BA) Reconhecer a importância da auto-observação para identificação da autonomia com
vistas ao alcance da liberdade.
(EF07ER06BA) Reconhecer, acolher e lidar com mudanças relativas à adolescência e aos fatores
que afetam o crescimento pessoal, físico, social e espiritual.
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PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Embasada nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas serão estruturadas com a finalidade de fazer com que o estudante participe do seu processo de aprendizado estimulando a resolução de
problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico através de:
 Levantamento do conhecimento prévio e sensibilização;
 Organização de conceitos e aprofundamentos;
 Estudo do meio e trabalho de campo;
 Práticas de pesquisa;
 Trabalhos em grupos;
 Sala de aula invertida;

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas, formativas, processual
contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback 360º
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
Projetos
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Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

PROJETO DE VIDA
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as diferentes
manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute doutrinas religiosas, é
preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante da diversidade de valores, no
despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve
aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e
agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver
projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e cultura.
COMPETÊNCIAS
OBJETOS DO
HABILIDADES
EIXOS TEMÁTICOS
ESPECÍFICAS
CONHECIMENTO
(EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

Crenças, convicções e atitudes e coletivas;
Doutrinas religiosas

Crenças, filosofias de vida e
esfera pública

Tradições religiosas, mídias e
tecnologias
MEDITAÇÃO

Criatividade e resiliência

(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas destacando seus
princípios éticos;
(EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de mundo, vida
e morte. Crenças, filosofias de vida e esfera pública;

1,2,3,4,5,6

(EF08ER04) Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas podem influenciar
diferentes campos da esfera pública (política, saúde, educação, economia);
(EF08ER05) Debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das tradições religiosas na
esfera pública;
(EF08ER06) Analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção da
liberdade de pensamento, crenças e convicções;
(EF08ER07) Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes denominações
religiosas.
(EF08ER01BA) Identificar o valor da reflexão, da imaginação e da criatividade para a solução de
situações cotidianas.
(EF08ER02BA) Reconhecer o aumento da tolerância nas relações interpessoais.

(EF08ER03BA) Reconhecer maiores níveis de resiliência e criatividade nos diálogos interreligiosos .
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Sociedade e saberes

(EF08ER04BA) Reconhecer a importância dos grupos sociais, seus saberes, identidades
e culturas, com vistas a comportamentos humanos cada vez mais equilibrados.
(EF08ER05BA) Identificar a importância dos valores, da generosidade e da compaixão
para consigo e com o outro.

Identidade, limites e
potencialidades individuais e
coletivas

(EF08ER06BA) Identificar o autoconhecimento como processo do ser humano que o leva
a reconhecer seus limites e suas potencialidades).
(EF08ER07BA) Identificar os pontos fortes e fragilidades de maneira consciente e
respeitosa, enfrentando pressões sociais e investindo no aprimoramento do diálogo, com
vistas ao equilíbrio individual e coletivo.

2,3,4

2,3,4

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Embasada nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas serão estruturadas com a finalidade de fazer com que o estudante participe do seu processo de aprendizado estimulando a resolução de
problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico através de:
 Levantamento do conhecimento prévio e sensibilização;
 Organização de conceitos e aprofundamentos;
 Estudo do meio e trabalho de campo;
 Práticas de pesquisa;
 Trabalhos em grupos;
 Sala de aula invertida
 ; Respeito a diversidade religiosa;

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas, formativas, processual
contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback 360º
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
 Projetos
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Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO

PROJETO DE VIDA
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as
diferentes manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute
doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante
da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão
sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a partir da ótica
ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal
objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa
na família e a relação entre religião e cultura.
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

CRENÇAS RELIGIOSAS
E FILOSOFIAS DE VIDA

Imanência e transcendência
Vida e morte

Princípios e valores
éticos

MEDITAÇÃO

Afetos positivos, redução de
estresse e melhoria de eficácia

HABILIDADES
(EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições
religiosas e filosofias de vida;
(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por meio da
análise de matérias nas diferentes mídias;
(EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas, através do
estudo de mitos fundantes;
(EF09ER04) Identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições religiosas e filosofias de
vida, por meio da análise de diferentes ritos fúnebres;
(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas
(ancestralidade, reencarnação, transmigração e ressurreição);
(EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e à dignidade
humana.
(EF09ER07) Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar a
construção de projetos de vida;
(EF09ER08) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos.
(EF09ER01BA) Identificar e reconhecer a redução de afetos negativos, menor responsividade ao
estresse e a percepção de maior autoeficácia.
(EF09ER02BA) Reconhecer potencialidades e melhores maneiras de se relacionar com o mundo.
(EF09ER03BA) Reconhecer a atenção plena na respiração e nos sentimentos e pensamentos.
(EF09ER04BA) Reconhecer possibilidades de viver em paz, de forma autossustentável e
transcendente.
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Comportamento humano, ação (EF09ER05BA) Identificar valores importantes para si e para o coletivo.
(EF09ER06BA) Reconhecer o papel da consciência para a ação integral (sentir, pensar e agir) do
integral e responsabilidade
ser humano, no dia a dia das relações individuais, sociais e ambientais.
social
Autonomia e transcendência

Solidariedade

(EF09ER07BA) Identificar o autoconhecimento como o processo do Ser Humano, que o leva a
emancipação e autonomia.
(EF09ER08BA) Identificar o autoconhecimento como meio para o ser humano buscar a
transcendência.
(EF09ER01JE) Compreender o significado de imanência e transcendência;
(EF09ER03JE) Identificar e valorizar os princípios éticos para construção de projetos de vida.
(EF09ER02JE) Analisar a influência do sentido de vida e morte nas diferentes tradições religiosas E
filosofias de vida;
(EF09ER04JE) Fortalecer a importância e a necessidade do amor aos seres humanos e a vida
cotidiana nas comunidades que estamos inseridos.
(EF09ER05JE) Construir conhecimento aliado à vivência de valores como sensibilidade,
responsabilidade, acolhida e solidariedade entre outros formam alunos competentes no mundo social
em que vivem.

1,2,3,4,6

3,4

1,2,3,4,5,6

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Embasada nas metodologias ativas, as práticas pedagógicas serão estruturadas com a finalidade de fazer com que o estudante participe do seu processo de aprendizado estimulando
a resolução de problemas práticos, contribuindo para o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico através de:
 Levantamento do conhecimento prévio e sensibilização;
 Organização de conceitos e aprofundamentos;
 Estudo do meio e trabalho de campo;
 Práticas de pesquisa;
 Trabalhos em grupos;
 Sala de aula invertida;
 Respeito a diversidade religiosa;

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
Entendemos a avaliação como um processo contínuo que deve iniciar-se no primeiro momento do processo ensino –aprendizagem com realizações de avaliações diagnosticas,
formativas, processual contínua, a fim de oferecer parâmetros para o desenvolvimento de outros instrumentos avaliativos tais como:
 Feedback
 Portfólios;
 Seminários;
 Auto avaliação;
 Simulados virtuais;
 Projetos
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ORGANIZADOR CURRICULAR: EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I

ESTÁGIO I

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
PROJETO DE VIDA

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as
diferentes manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute
doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim
diante da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que qualquer
discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a
partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto,
é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de
respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e cultura.
EIXOS TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO CONHECIMENTO

IDENTIDADE
- Me conhecendo melhor e aprendendo a
Eu
cidadão; respeitar a mim mesmo e aos outros.
(autovalorização:
mobilizando os meus
 Identidade
recursos, ação! Sou sujeito
 Minha história
da minha própria vida)
 O Valor da vida
MUNDO DO TRABALHO E - Convivência com o outro
TECNOLOGIAS
 Família
 Amigos
Direitos do trabalhador e
 Escola
consumidor;
 Comunidade

HABILIDADES

(EJAIE1ER01JE) Perceber as diferenças e semelhanças existentes entre os indivíduos
compreendendo que todos possuem sentimentos, lembranças, memórias, símbolos, valores,
saberes e crenças que se constituem como referências para a construção da identidade pessoal
e coletiva.
(EJAIE1ER02JE) Compreender as várias formas de convivência, bem como os costumes e
modos de cada grupo social, e que entre ambos se estabelecem relações de pertencimento a
organizações sociais.
(EJAIE1ER03JE) Identificar valores humanos que contribuem ao bem-viver e à convivência
coletiva, presentes nas filosofias de vida, tradições e movimentos religiosos.
(EJAIE1ER04JE) Reconhecer as atitudes empreendedoras, como forma de auxílio na resolução
de problemas cotidianos.
EJAIE1ER05JE) Oportunizar lições de aprendizado diante de tudo que vivenciamos
cotidianamente.

(EJAIE1ER06JE) Instigar a reflexão acerca da aptidão profissional, numa perspectiva de
- Atitudes empreendedoras como princípio
formação da identidade humana e de conduta profissional.
de vida;
- Qual a minha vocação profissional?

(EJAIE1ER07JE) Oportunizar a reflexão sobre a importância do consumo consciente na
contemporaneidade.
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- A importância do consumo consciente.
SOCIEDADE E CULTURA
Direitos sociais e públicos

- A pluralidade religiosa em nossa
comunidade.

(EJAIE1ER08JE) Perceber, e compreender a diversidade religiosa comemoradas em épocas
distintas no decorrer do ano.

1,2,3,4,5,6,

(EJAIE1ER09JE) Identificar a diversidade cultural existe em nosso contexto social.
- Conhecendo várias culturas religiosas (EJAIE1ER10JE) Valorizar as múltiplas manifestações culturais existente em nossa sociedade.
por meio das suas manifestações.
- Diversidade cultural: uma realidade
presente em nossa sociedade.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

No que se refere ao andamento e desenvolvimento, é necessário que se compreenda o mesmo como parte organizacional dos passos a serem dados
a no intuito de promoção do processo educativo, buscando-se assim a efetivação dos objetivos previamente estabelecidos no plano curricular.
Para tal, é necessário que seja oportunizado aos alunos o espaço para que haja o diálogo no intuito de valorizar e considerar seus conhecimentos
prévios, democratizando dessa forma, o processo metodológico que podem e devem ser diversificados, como: seminários, debates, trabalhos,
discussões,
provas, entrevista, pesquisa, leituras de imagens, vídeos, socialização musical, entre tantos outros, devendo sempre estar articulados aos conteúdos,
aos objetivos e à concepção teórico-metodológica.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Indubitavelmente o processo avaliativo, é um fator que influencia diretamente na prática cotidiana escolar. Dessa forma, este processo deve ser
compreendido como parte fundamental no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem. Assim no Ensino religioso terá um cunho pautado
no processo de inclusão, participação de forma processual mediante tudo que for vivenciado em sala de aula.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO II
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
PROJETO DE VIDA

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as
diferentes manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se
discute doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e
assim diante da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que
qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as
temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos
diferentes. Portanto, é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam
alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e cultura.
EIXOS TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO CONHECIMENTO

IDENTIDADE
Diversidade (etnia, raça e - O significado dos ritos e tradições
gênero, manifestações religiosas.
religiosas);
- A diversidade das opções
MUNDO DO TRABALHO religiosas.
E TECNOLOGIAS
Renda e consumo;
- Equilíbrio financeiro familiar: uma
exigência necessária.
SOCIEDADE
E
CULTURA
Meio ambiente, saúde e - Lugares sagrados.
qualidade de vida;

HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EJAIE2ER01JE) Compreender o valor histórico existente em cada rito e tradição religiosa.
(EJAIE2ER02JE) Identificar e compreender a diversidade religiosa, preconizando a harmonia e o respeito
mútuo entre as mesmas.
(EJAIE2ER03JE) Despertar a necessidade do equilíbrio financeiro familiar como uma exigência
necessária para a vida em uma sociedade globalizada.

1,2,3,4,5,6

(EJAIE2ER04JE) Reconhecer s distintas formas de registros dos costumes e lugares sagrados.

(EJAIE2ER05JE) Identificar e distinguir as particularidades existente em cada rito e simbologia religiosa.

- Ritos e símbolos.
(EJAIE2ER06JE) Promover uma reflexão acerca da importância existente entre renda e consumo, como
- Renda e consumo: uma relação fatores que asseguram uma qualidade de vida estável.
necessária.
(EJAIE2ER07JE) Despertar a valorização das regras que precisamos adotar para que a haja a vivência
- Eu e a natureza somos em harmonia com as pessoas e com a natureza.
expressões da vida
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

No que se refere ao andamento e desenvolvimento, é necessário que se compreenda o mesmo como parte organizacional dos passos a serem dados a no
intuito de promoção do processo educativo, buscando-se assim a efetivação dos objetivos previamente estabelecidos no plano curricular.
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Para tal, é necessário que seja oportunizado aos alunos o espaço para que haja o diálogo no intuito de valorizar e considerar seus conhecimentos prévios,
democratizando dessa forma, o processo metodológico que podem e devem ser diversificados, como: seminários, debates, trabalhos, discussões,
provas, entrevista, pesquisa, leituras de imagens, vídeos, socialização musical, entre tantos outros, devendo sempre estar articulados aos conteúdos, aos
objetivos e à concepção teórico-metodológica.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Indubitavelmente o processo avaliativo, é um fator que influencia diretamente na prática cotidiana escolar. Dessa forma, este processo deve ser compreendido
como parte fundamental no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem. Assim no Ensino religioso terá um cunho pautado no processo de inclusão,
participação de forma processual mediante tudo que for vivenciado em sala de aula.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
PROJETO DE VIDA

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as
diferentes manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute
doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim
diante da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que qualquer
discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a
partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto,
é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de
respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e cultura.
EIXOS TEMÁTICOS

IDENTIDADE

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO CONHECIMENTO

- Histórias da criação do
mundo.
- Respeito à diversidade
cultural religiosa.
- Compreendendo Orçamento
e Equilíbrio Financeiro
- Solidariedade e o trabalho
coletivo
- As religiões brasileiras: afro,
MUNDO DO TRABALHO E indígenas e outros
TECNOLOGIA
- A natureza acolhe, nutre e
Segurança e saúde
vivifica.
no trabalho;
- Admiração e agradecimento
pela obra do criador
Direitos humanos e civis

HABILIDADES
(EJAIE3ER01JE) Valorizar a contação de histórias acerca da criação do mundo, sobretudo quando
contada pelos idosos e anciões da comunidade.
(EJAIE3ER02JE) Identificar explicações relacionadas à natureza humana e ambiental em mitos que
tratam da origem da vida, em diferentes perspectivas religiosas e não religiosas.
(EJAIE3ER03JE) Despertar o sentimento de pertencimento e valorização das tradições e costumes
da comunidade,
(EJAIE3ER04JE) Entender o quão é importante valorizar os aspectos relativos ao respeito em seus
mais distintos segmentos sociais e religiosos
(EJAIE3ER05JE) Promover o acesso aos conceitos de orçamento equilíbrio financeiro.
(EJAIE3ER06JE) Conceber orçamento e equilíbrio financeiro, como uma relação determinante para a
vida em tempos contemporâneos
(EJAIE3ER07JE) Promover o despertar para necessidade e importância do trabalho coletivo.
(EJAIE3ER08JE) Fazer da coletividade uma ferramenta propulsora no avanço e melhoria na qualidade
de vida da comunidade.
(EJAIE3ER09JE) Compreender e valorizar os conhecimentos oriundos das religiões indígenas e
afrodescendentes,
(EJAIE3ER10JE) Despertar a valorização das regras que precisamos adotar para que a haja a
vivência em harmonia com as pessoas e com a natureza.
(EJAIE3ER11JE) Perceber distintas orientações existentes nas diferentes culturas e tradições
religiosas locais, referentes à valorização e ao cuidado com a vida, com a natureza, com o corpo e
com a saúde.
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1,2,3,4,5,6
SOCIEDADE E CULTURA
Ciências
e
artes
(sensibilidade, percepção e
manifestações artísticas)

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

No que se refere ao andamento e desenvolvimento, é necessário que se compreenda o mesmo como parte organizacional dos passos a serem dados
a no intuito de promoção do processo educativo, buscando-se assim a efetivação dos objetivos previamente estabelecidos no plano curricular.
Para tal, é necessário que seja oportunizado aos alunos o espaço para que haja o diálogo no intuito de valorizar e considerar seus conhecimentos
prévios, democratizando dessa forma, o processo metodológico que podem e devem ser diversificados, como: seminários, debates, trabalhos,
discussões,
provas, entrevista, pesquisa, leituras de imagens, vídeos, socialização musical, entre tantos outros, devendo sempre estar articulados aos conteúdos,
aos objetivos e à concepção teórico-metodológica.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

Indubitavelmente o processo avaliativo, é um fator que influencia diretamente na prática cotidiana escolar. Dessa forma, este processo deve ser
compreendido como parte fundamental no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem. Assim no Ensino religioso terá um cunho pautado
no processo de inclusão, participação de forma processual mediante tudo que for vivenciado em sala de aula.
*As habilidades foram adaptadas da BNCC e DCRB
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
PROJETO DE VIDA

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as
diferentes manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se
discute doutrinas religiosas, é preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão
e assim diante da diversidade de valores, no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que
qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as
temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos
diferentes. Portanto, é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida nas nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam
alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e cultura.
EIXOS TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO CONHECIMENTO

IDENTIDADE
Responsabilidade Social

- Educação de valores:
Respeito,
gratidão,
honestidade, generosidade.
- Liderança e Direitos
humanos.
- Avanço tecnológico: uma
nova
realidade
na
consolidação de um novo
formato profissional.
- Símbolos, ritos e mitos
religiosos

HABILIDADES

(EJAIE4ER01JE) Aprender a relevância dos valores na busca de um melhor convívio
humano.
(EJAIE4ER02JE) Instigar os valores relativos ao respeito, gratidão e generosidade na
busca de uma melhor qualidade de vida
(EJAIE4ER03JE) Entender os aspectos da ética de algumas religiões e filosofias de vida,
reconhecendo o outro nas suas diferenças demonstrando atitudes de respeito.
(EF07ER09) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção,
questionando concepções e práticas sociais que violam tais manifestações.
(EJAIE4ER04JE) Evidenciar líderes religiosos que influenciam de forma direta no
cotidiano das inúmeras culturas religiosas, mediante suas ações.
(EJAIE4ER05JE) Reconhecer o avanço dos adventos tecnológicos e suas contribuições
para uma nova etapa da evolução humana.
(EJAIE4ER06JE) Conceber o uso da tecnologia como ferramenta propulsora para o
avanço social, cultural e econômico.
(EF06ER07) Identificar, exemplificar e compreender a relação entre o rito e símbolo nas
práticas celebrantes de diferentes tradições religiosas predominantes no cotidiano.
(EJAIE4ER07JE) Entender que as tradições e manifestações religiosas dão sentido à
vida e retratam a identidade/ cultura de um povo
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DO
E

Competências para o
século XXI;

SOCIEDADE
CULTURA

- Histórias das narrativas
sagradas;
- Expressões de Fé:
 A vida após a morte
 Ressurreição
 Reencarnação
 Ancestralidade
 O ateu

(EJAIE4ER08JE) Analisar e compreender a importância das passagens sagradas das
diferentes religiões existentes
(EJAIE4ER09JE) Entender que para tradições e movimentos religiosos a morte é
geradora de sentido para a vida e produtora de culturas.
(EJAIE4ER10JE) Reconhecer as concepções de morte em culturas e tradições
religiosas, bem como seus respectivos ritos mortuários ou fúnebres.
(EJAIE4ER11JE) Perceber a dimensão religiosa como um compromisso histórico diante
da vida e do transcendente para o estabelecimento de novas relações do ser humano
consigo mesmo, com o outro.

1,2,3,4,5,6

E

Manifestações culturais:
identidade de um povo

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Apresentar uma proposta metodológica para a disciplina de Ensino Religioso, sobretudo para turma EJAI, certamente é ir além do simples ato de planejar maneiras, formas
ou escolha de conteúdos e materiais a serem empregados, implica em repensar constantemente dispor de novas abordagens, métodos e material, no intuito de que haja a
significação daquilo que se propõe a ofertar aos alunos.
Dessa forma, para a consolidação do processo pedagógico nesse componente, propõe-se que seja enfatizado o conhecimento das bases teóricas do Ensino Religioso,
considerando de forma precisa o universo das diferentes culturas, nas quais se firmam o sagrado e suas expressões com um cunh o coletivo. Em suma, o estudo do Ensino
Religioso requer uma metodologia de aula como evento dialógico e contextual, ou seja, com rodas de conversas a partir das experiências e práticas dos estudantes, entrevistas
aos líderes comunitários, religiosos e civis que conheçam a história que permeia a religiosidade local e mundial; organizar mural com textos, desenhos, gráficos e legendas
sobre as informações obtidas; leitura em diversas fontes, relacionando as atitudes de dominação dos grupos religiosos como fo rmas de aculturação; explorar notícias de
jornais, revistas, boletins informativos, relativas a diferentes formas de discriminação, com elaboração de pequenos textos.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

De forma inquestionável, é sabido que a avaliação é um elemento integrante e necessário do processo educativo, dessa forma, no que compete às competências relativas à
disciplina Ensino Religioso não é diferente. Assim, é de extrema importância que o professor implemente práticas avaliativas e construa mecanismos de avaliação que
propiciem o acompanhamento e registro de todo o processo de apropriação de conhecimentos.
É, portanto, necessário que a avaliação permita não apenas diagnosticar o quanto o aluno se apropriou do conteúdo, mas como resolveu as questões propostas, de que forma
ressignificou seu processo de concepção da realidade social, e por fim, como aplicou o seu conhecimento em torno do objeto de estudo do Ensino Religioso, na sua vivência
cotidiana em sociedade.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
PROJETO DE VIDA

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE RELIGIOSA- Diante dessa corrente absolutamente imprescindível nas relações pessoais de respeitar as diferentes
manifestações culturais, abordaremos para os alunos a Educação para a diversidade religiosa. Fica evidente que na escola, não se discute doutrinas religiosas,
é preciso e necessário trabalhar os valores que nos faz um melhor estudante, um melhor amigo, um melhor cidadão e assim diante da diversidade de valores,
no despir da roupagem de discriminação, de querer ser o primeiro e o superior. A vida vale mais que qualquer discussão sobre a religião certa ou errada. Não
se deve aceitar tanta violência e casos de intolerância religiosa. É preciso analisar as temáticas a partir da ótica ecumênica, onde todos têm o direito de
expressar, falar e agir a partir de um ponto comum com direcionamentos diferentes. Portanto, é esse o principal objetivo dessa temática a ser discutida nas
nossas escolas, desenvolver projetos de vida que possam alicerçar os princípios de respeito, ética religiosa na família e a relação entre religião e cultura.
EIXOS TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EJAIE5ER01JE) Aprender acerca das representatividades incutidas nas tradições das
distintas correntes religiosas.
(EJAIE5ER02JE) Identificar os diferentes nomes, sentidos e significados atribuídos às
divindades na diversidade cultural religiosa
(EJAIE5ER03JE) Compreender o desenvolvimento das orientações referentes aos mitos,
crenças e doutrinas das diversas tradições religiosas.
(EJAIE5ER04JE) Despertar para necessidade da reflexão, planejamento e execução na
escolha profissional.
(EJAIE5ER05JE) Compreender a importância da escolha profissional pautada na
coerência e sensatez da contribuição social e humana.
(EJAIE5ER06JE) Compreender a importância acerca dos conhecimentos e costumes
oriundos das tradições de nossos antepassados.
(EJAIE5ER07JE) Perceber a presença de símbolos e crenças nas manifestações locais
SOCIEDADE
E
CULTURA
 O sagrado para os constituintes da diversidade cultural.
(EJAIE5ER08JE) Reconhecer os costumes religiosos dos povos indígenas como
- Políticas públicas.
indígenas.
ferramenta de valorização da identidade desse povo.
(EJAIE5ER09JE) Reconhecer os costumes religiosos dos povos afrodescendentes como
Cultura e Religiões Afro- ferramenta de valorização da identidade desse povo.
brasileiras.
(EJAIE5ER10JE) Valorizar as tradições e costumes religiosos, como forma de
reconhecimento da pluralidade religiosa e cultural de nosso país.
- Ética, democracia e cidadania
(EJAIE5ER11JE) Reconhecer a necessidade dos princípios éticos como ferramenta
indispensável na busca da concretização de políticas públicas eficazes.
(EJAIE5ER12JE) Compreender a relevância da valorização de ações cotidianas que
- O respeito e valorização da
visam e direcionam o alcance do bom convívio social, bem como acesso às políticas
vida.
públicas.

- Divindades - a descrição das
representações do transcendente
nas tradições religiosas.
Globalização
- Verdades de fé: o conjunto de
MUNDO
DO mitos, crenças e doutrinas que
TRABALHO
E orientam a vida do fiel em cada
TECNOLOGIAS
tradição religiosa;
- Eu profissional: que caminho devo
A vida é um projeto,
trilhar?
autovalorização;
- Nossas raízes indígenas:
 As raízes do Brasil;

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

IDENTIDADE

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
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Apresentar uma proposta metodológica para a disciplina de Ensino Religioso, sobretudo para turma EJAI, certamente é ir além do simples ato de planejar maneiras, formas ou
escolha de conteúdos e materiais a serem empregados, implica em repensar constantemente dispor de novas abordagens, métodos e material, no intuito de que haja a
significação daquilo que se propõe a ofertar aos alunos.
Dessa forma, para a consolidação do processo pedagógico nesse componente, propõe-se que seja enfatizado o conhecimento das bases teóricas do Ensino Religioso,
considerando de forma precisa o universo das diferentes culturas, nas quais se firmam o sagrado e suas expressões com um cunho coletivo. Em suma, o estudo do Ensino
Religioso requer uma metodologia de aula como evento dialógico e contextual, ou seja, com rodas de conversas a partir das experiências e práticas dos estudantes, entrevistas
aos líderes comunitários, religiosos e civis que conheçam a história que permeia a religiosidade local e mundial; organizar mural com textos, desenhos, gráficos e legendas
sobre as informações obtidas; leitura em diversas fontes, relacionando as atitudes de dominação dos grupos religiosos como formas de aculturação; explorar notícias de jornais,
revistas, boletins informativos, relativas a diferentes formas de discriminação, com elaboração de pequenos textos.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL

De forma inquestionável, é sabido que a avaliação é um elemento integrante e necessário do processo educativo, dessa forma, no que compete às competências relativas à
disciplina Ensino Religioso não é diferente. Assim, é de extrema importância que o professor implemente práticas avaliativas e construa mecanismos de avaliação que propiciem
o acompanhamento e registro de todo o processo de apropriação de conhecimentos.
É, portanto, necessário que a avaliação permita não apenas diagnosticar o quanto o aluno se apropriou do conteúdo, mas como resolveu as questões propostas, de que forma
ressignificou seu processo de concepção da realidade social, e por fim, como aplicou o seu conhecimento em torno do objeto de estudo do Ensino Religioso, na sua vivência
cotidiana em sociedade.
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16. PARTE DIVERSIFICADA: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
Vivenciamos na pele e consequentemente em nosso cotidiano, uma
premência necessidade de transformações para superarmos os agravos
ambientais, a desigualdade social, a apropriação da natureza – e da própria
humanidade – como objetos de exploração e consumo. Subsistimos em uma
cultura de risco, com impactos que muitas vezes esvai-se à nossa capacidade
de assimilação direta, mas aumentam extraordinariamente as evidências que
eles podem alvejar não só a vida de quem os frutifica, mas sim todas as
progênies. Esse colapso ambiental jamais vista no contexto da história da
humanidade se deve à imensidão de nossos poderes humanos, pois tudo o que
efetuamos tem impactos colaterais e consequências não-prognosticas, que
trasmudam inadequadamente os procedimentos éticas que nos foi transmitidos
por nosso antepassados.
Um dos mais lúcidos filósofos contemporâneos, Hans Jonas, descreveu, com
uma simplicidade contundente, a crise ética de profundas incertezas em que nos
achamos: ―nunca houve tanto poder ligado com tão pouca orientação para seu
uso. Precisamos mais de sabedoria quanto menos cremos nela‖. Dessa forma
a educação é o processo de facilitar o aprendizado ou a aquisição
de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. Assim, educação é
um fenômeno observado em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos
dessas, responsável pela sua manutenção, perpetuação, transformação e
evolução da sociedade a partir da instrução ou condução de conhecimentos,
disciplinamentos (educar a ação), doutrinação, 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.
No entanto, a educação como direito de todos que está na Constituição
Federal de 1988, foi inspirada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948), no Artigo 205, na qual reconhece a educação como:
[...] ―direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a
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colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho‖ (BRASIL, 1988).

Nesse sentido, vale lembrar que ―a educação ambiental são processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade." E Jeremoabo não deve ficar fora
desse contexto, pois é uma educação que permeia por toda população.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) no
que diz respeito a Educação Ambiental, determina explicitamente que o Poder
Público tem à incumbência de promovê-la em todos os níveis de ensino, como
uns dos fatores asseguradores do direito ao meio ecologicamente equilibrado.
No entanto, primordialmente considera-se a CF de 1988, em especial nos
artigos 23,24, e 25: ―É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios: I- zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio público; VI-proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII-Preservar as
florestas, a fauna e a flora.‖
A Lei Federal nº 9.795/1999, instituí a política Nacional de Educação
Ambiental e dá outras providências. Na Resolução nº 2/2012 CNE/CP, a qual
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; na
Resolução nº11/2017 CEE, dispõe sobre A Educação Ambiental no Sistema
Estadual de Ensino da Bahia. Na lei Estadual nº 12.056/2011Institui a Política de
Educação Ambiental do estado da Bahia e dá outras providências.
Na esfera municipal na LEI Nº 457, de 21 de outubro de 2013 em seu art. 2º
A Política municipal de meio ambiente visa assegurar o desenvolvimento
sustentável e a manutenção do ambiente propício à vida, em todas as suas
formas, observando os seguintes princípios: I. do meio ambiente ecologicamente
equilibrado; II. da garantia da continuidade de utilização dos recursos naturais,
qualitativa quantitativamente, como pressuposto para o desenvolvimento autosustentado; III. da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados pela
utilização de recursos ambientais com fins econômicos, impondo ao poluidor e
ao predador; V. da preservação e da precaução; XII. a multidisciplinaridade no
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trato das questões ambientais; XIII. promover e estimular a conscientização e a
educação ambiental dos cidadãos; XIV. o gerador de resíduo será responsável
por ele em todas as suas etapas, desde a fonte até o destino final, respondendo
pelos danos ambientais que, porventura, venha a provocar.
Diante da importância do tema, em 27 de abril de 1999, foi aprovada a Lei
Federal n. 9.795, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental no
Brasil, cujos primeiros artigos ressaltam a amplitude e a definição de educação
ambiental:
Art. 1º – Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade.
Art. 2º – 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.
(BRASIL,1999, [s.p.])
Logo também a Educação socioambiental contribui para o desenvolvimento
dos aspectos sociais dos alunos dentro do contexto das instituições de ensino,
incluindo uma adequação do currículo escolar. Sendo assim, esse trabalho
envolve o estímulo a habilidades como: o autoconhecimento. a criatividade.
O PME (plano Municipal de Educação), nos permite a buscar metas e
estratégias para o município como por exemplo: [...]promoção dos princípios do
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental
[...].
O amadurecimento da Educação Ambiental (EA) como uma prática
educativa que perpasse todas as disciplinas da educação básica bem como
todos os níveis e modalidades de ensino, de forma integrada, está presente na
grande maioria dos textos legislativos que regem a Educação Ambiental, a
exemplo da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu como um
dos princípios da Política Nacional de Meio
Ambiente, no seu Art.2º
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X - Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente. (BRASIL, 1981).
A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 dispõe sobre a Política Nacional de
Educação Ambiental. Dentre os artigos, encontramos. ―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.‖ (BRASIL, 1999 , art.2° ).
E na regulamentação da Lei nº 9.795, de 1999, via Decreto nº 4.281 de 25
de junho de 2002 não restam mais dúvidas sobre a necessidade e a forma de
inclusão da EA nos currículos escolares. Na inclusão da Educação Ambiental em
todos os níveis e modalidades de ensino, recomenda-se como referência os
Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se a integração
da Educação Ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e
permanente. (BRASIL, 2002).
É importante ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC. CNE,
2012) que deveriam guiar a EA eram aquelas estabelecidas para toda a
Educação Básica. Apesar de ainda em 1999 ter sido implementado o Plano
Nacional de Educação Ambiental, foi somente em 2012 que entraram em vigor
as Diretrizes Curriculares específicas para a Educação Ambiental. Neste
documento, além das determinações que já haviam expostas nos documentos
anteriores, encontramos, no Art. 14, da Resolução nº 2, de 2012

A Educação Ambiental nas instituições de ensino, com
base nos referenciais apresentados, deve contemplar
(...) o aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo
mediante estudos científicos, socioeconômicos, políticos
e históricos a partir da dimensão socioambiental,
valorizando a participação, a cooperação, o senso de
justiça e a responsabilidade da comunidade educacional
em

contraposição às relações de dominação e

exploração presentes na realidade atual. (MEC. CNE,
2012).
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Mais recentemente foi enviado ao Congresso Nacional
um projeto de lei, o PLS nº221, de 2015, em tramitação, que
vai ao encontro das legislações anteriores. A proposta
parece ser desconhecida pelos formuladores da BNCC, ela
Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que ―dispõe
sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá outras providências‖, para incluir
como objetivo fundamental da Educação Ambiental o
estímulo a ações que promovam o uso sustentável dos
recursos naturais e a Educação Ambiental como disciplina
específica no ensino fundamental e médio, e a Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases
da educação, para tornar a Educação Ambiental disciplina
obrigatória. (BRASIL, 2015 ).
Independente de décadas de combates, o progresso da legislação brasileira
no sentido de estimular a Educação Ambiental crítica e reflexiva, de forma a
estabelecer relações entre os problemas socioambientais e o modo de
organização político-econômico brasileiro, para além da prosperidade da
consciência singular sobre atitudes cotidianas é inegável. Ainda exista algumas
contradições no que diz respeito a inserção da Educação Ambiental no âmbito
escolar, mas a Constituição Federal de 1988, Artigo 225, em seu parágrafo VI
destaca: ―Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente‖. Portanto é
um direito do estudante, e a BNCC na área de linguagem aponta questões
associadas

a

área

socioambiental

destacado

nas

competências

e

respectivamente no item 4:
Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de
vista que respeitem o outro e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, atuando
criticamente

frente

a

questões

do

mundo

contemporâneo (BNCC, 2017, p,07)

É perceptível que a Educação socioambiental visa à formação do indivíduo a
partir de vários contextos. Neste sentido, é factível que o processo de ensino da
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mesma abranja a relação do homem com o meio ambiente e com o outros,
cooperando na formação do indivíduo enquanto ser social, com isso suscitar
ações e superação que se ajusta com aspectos sociais, econômicos, ambientais
e políticos.
Consequentemente,

para

que

transcorram

mudanças

no

ensino

socioambiental é necessário que no âmbito escolar perfaça conhecimentos
específicos sobre tal tema e acima de tudo que o docente tenha um olhar
globalizante sobre a realidade que rodeia para que possa agregar em suas ações
educativas de forma interdisciplinar, com isso há a troca de saberes entre os
envolvidos na busca do conhecimento.
O Componente Curricular Educação Socioambiental propõe dentro de
suas abordagens reflexões acerca das ações sociais no mundo contemporâneo.
No contexto escolar, perpassa por todas as modalidades de ensino, buscando
desenvolver nos educandos competências e habilidades específicas para as
convivências em diferentes contextos sociais.
Na modalidade de Educação Indígena, este componente pode contribuir
para a exploração de práticas pedagógicas específicas, que contemplem a
cultura do povo, seus costumes, tradições e preservação da língua materna,
assim como explorar o conhecimento popular e a forma como as comunidades
indígenas são organizadas. No município de Jeremoabo, não há oferta dessa
modalidade de ensino por não se encaixar no contexto regional, todavia, os
conteúdos voltados para a história dos povos indígenas estão significativamente
expressos nos objetos do conhecimento do componente curricular de História.
No tocante a modalidade de Educação Especial, o ensino do
componente Socioambiental pode contribuir para as interações sociais entre os
educandos no espaço escolar, e essas interações se bem trabalhadas podem
extrapolar para além dos muros da escola. Ressalta-se a necessidade de uma
melhor preparação docente para a inclusão social desses educandos, no que diz
respeito, a sua participação nas atividades e tarefas propostas.

O socioambiental não está centrado apenas em questões ambientais, mas
com foco nas relações homem e sociedade, homem e meio ambiente. Nessa
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perspectiva, o cuidar e respeitar se complementam diante das necessidades de
convivência e subsistência.
Já a Educação Quilombola, deveria ser trabalhada de forma mais
significativa no município, ao considerarmos a existência de diversas
comunidades quilombolas pertencentes ao município de Jeremoabo, e que
muitas vezes, a abordagem do conteúdo e dos estudos oriundos ficam por parte
do ensino de história, ou simplesmente na parte diversificada do currículo. Na
perspectiva do componente de Educação Socioambiental, o estudo poderia
enfatizar as relações sociais, levantamento e estudo de características da
população, aspectos sociais e culturais, etc.
Por ser um componente ainda novo e em construção na proposta curricular
de Jeremoabo, carece um nível maior de atenção por parte dos docentes, na
escolha das abordagens e adaptações metodológicas. Contudo, relevante para
propor reflexões sobre o papel do cidadão na sociedade, como ser social, e os
cuidados com o ambiente como forma de sustentabilidade e subsistência.
A educação socioambiental adota assim a sua parte no embate dessa crise
extremando sua incumbência com mudanças de paradigmas continuamente
para todos. Uma educação que se propõe a suscitar processos continuados que
possibilitem apreço e reverência à diversidade biológica, cultural, étnica,
juntamente com a consolidação da resistência da sociedade a um modelo
aniquilador das relações de seres humanos entre si e destes com o meio
ambiente.
Confrontando a extensão e a diversidade territorial, socioeconômica e cultural
do Estado da Bahia, assim como suas enigmáticas e intensas necessidades
educacionais, com inferências diretas de como vir à tona a condição concreta
das infâncias baianas e o que pleiteiam historicamente em termos das
insuficiências

socioeducacionais

para

uma

formação

qualificada,

esse

Referencial se configura dentro de uma perspectiva multirreferencial, na medida
em que se inspira na compreensão de que a criança não é uma invariante
existencial, social e/ou cultural.

Dessa forma é que, para fins curriculares, pensamos no bem comum
socialmente referenciado e na emergência e acolhimento da diferença, como
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realidades com as quais devemos trabalhar dispositivos curriculares e processos
formativos e aprendermos mutuamente no convívio socioeducacional, em face
da sua riqueza e importância formativo-experiencial.
Não abrindo mão dos processos de autonomização e de responsabilização
da escola no que concerne à relação com as normas e à ineliminável e complexa
dinâmica curricular e seus ―atos de currículo‖ (MACEDO, 2013; 2016),
fundamental é pensarmos nas crianças em formação como atores/atrizes e
autores/autoras curriculantes. Com suas experiências, ações e protagonismos
aprendentes, elas podem acrescentar cotidianamente ao currículo, assim como
os grupos e instituições com os quais elas interagem, tomando-os como
analisadores e propositores de processos decisórios da gestão curricular.
Num mundo cibercultural, por exemplo, entre outros mundos culturais, onde
as crianças os vivenciam com intenso protagonismo, numa dinâmica, muitas
vezes, ambivalente no que se refere às questões éticas, afetivas e cognitivas.
Na mesma medida dessa intensidade experiencial, não há como um currículo e
seus atos deixarem de criar as condições para se configurar processos de
aprendizagem

qualificados,

implicando experiências

e

experimentações

aprendentes, nas quais as aprendizagens deverão articular saberes curriculares
vinculados aos campos dos saberes sistematizados, da experiência, da ética, da
estética, da política, da cultura e da espiritualidade.
A BNCC assegura a necessidade de desenvolver na criança, no
adolescente e nos sujeitos das EJAI a consciência de que eles podem ser
agentes transformadores na construção de uma sociedade mais democrática,
justa, solidária e sustentável.
O Município de Jeremoabo traz a proposta curricular enquadrada na parte
diversificada da matriz curricular para o tema transversal: Educação
Socioambiental, objetivando e repensado a partir das particularidades, com base
nas diferentes histórias humanas que constituem o nosso território. É
evidentemente, um imenso desafio, já que algumas pessoas foram educadas a
partir da ilusão de que essas diferenças não existem, não são importantes. Ao
encarar o caminho contrário a essa visão será possível dar-se conta das
violências que os seres humanos fizeram aos diferentes berços de vida por não
levarem a sério suas especificidades, potencialidades e fragilidades.
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A proposta do trabalho com o Componente Curricular Educação
Socioambiental tem por objetivo discutir a questão ambiental e formar cidadãos
críticos e conscientes, que estejam aptos a decidir e atuar na realidade social
relacionando-a ao ambiente em que vive (socioambiental). A escola deve
proporcionar um ambiente coerente e fornecer informações coesas e concretas
para o sucesso dos projetos relacionados à área.
Ao criar e incluir esse componente curricular no currículo das escolas do
Município de Jeremoabo, os educadores devem trazer contribuições para a
formação de cidadãos conscientes, desenvolvendo reflexões e debates sobre
questões sociais e ambientais, buscando desenvolver nos alunos a capacidade
crítica sobre questões socioambientais, contribuindo para a formação de valores,
ensino e aprendizagem. Para tanto, o tema deve ser incluído em situações do
dia a dia dos alunos, correlacionando-o ao meio em que vivem, debatendo e
trazendo reflexões que visam estimular o raciocínio e a visão crítica, para que
possam disseminar o aprendizado em casa, na escola e na própria vizinhança,
oportunizando que mais pessoas conheçam a importância das questões
ambientais e sustentáveis; fazendo sempre uma relação com a sociedade e ou
comunidade em que estão inseridos.
É de suma importância destacar que a construção do currículo do munícipio
de Jeremoabo-Ba, contudo relacionado a educação integral contribui nesse
processo, e a DCRB tem papel fundamental, pois norteia o currículo em função
de uma educação transformadora priorizando um fazer pedagógico a partir de
metodologias inovadoras contribuindo no processo de aprendizagem dos alunos.
Nessa perspectiva, o DCRB como norteador para a construção do currículo
destaca a concepção da aprendizagem ―como um ato e um processo em
construção contínua, ao mesmo tempo individual e relacional em que se realizam
transformações cognitivas afetivas psicomotoras e socioculturais‖(p.27).
Destarte é relevante a formação integral do indivíduo valorizando seus saberes
prévios, tendo o professor como mediador do processo para que a educação
seja de qualidade.
Desse modo, é viável que a educação integral com perspectiva da educação
Socioambiental seja priorizada para que na prática os alunos (jovens, adultos,
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crianças) aprimorem seus conhecimentos a partir de competências e habilidades
específicas tendo como documento referencial a Base Nacional Comum
Curricular.
Sendo viável que, as escolas estruturem suas ações pedagógicas a partir
das 10 competências gerais que a BNCC apresenta proporcionando aos
discentes uma boa formação humana, sendo assim há a ―mobilização de
conhecimentos

(conceitos

e

procedimentos,

práticas

cognitivas

e

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.‖ (BRASIL,
2018, p.09).
Portanto, a educação integral construída a partir de tais dimensões: a intelectual,
física, cultural, afetiva, emocional onde o aluno seja o protagonista construtor do
seu conhecimento é pertinente, com isso é necessário que a instituição de ensino
busque modelos curriculares que articule propostas pedagógicas com
metodologias ativas baseadas na realidade do indivíduo.
Dessa maneira, visando a formação humana estruturada o currículo precisa
estar associado a uma política de educação integral como concepção de
educação em que haja políticas educacionais a partir de práticas educativas com
ferramentas de aprendizagem acessíveis tendo como princípios educativos a
equidade, inclusão, a sustentabilidade e acima de tudo a contemporaneidade,
enfim a educação integral visa formar seres críticos pronto para viver em
sociedade.

ANOS INICIAIS

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL I

1.
Disseminar hábitos sustentáveis através da Educação Socioambiental,
colaborando para a formação de cidadãos responsáveis e ativos em sua
sociedade.
2.
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomar decisões com base em princípios
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e sólidos.

3.
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações e o
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respeito pela diversidade cultural, tomando atitudes alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica
e responsabilidade.
4.
Contribuir para as práticas sociais através de atividades que busquem
trazer reflexões sobre o seu entorno social, a formação das culturas e dos povos,
seus aspectos relevantes, como também os problemas encontrados objetivando
analisar o meio em que vive e a sua sociedade para construção de políticas e
práticas sociais, ambientais e ecológicas para a formação de um sujeito ativo e
crítico na sua sociedade.
5.
Adotar saberes e práticas pautadas no prazer de aprender e de cuidar de
si mesmo, dos outros e do ambiente. Fortalecendo a compreensão do direito de
aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à
dignidade e à convivência familiar e comunitária e como condição para o próprio
desenvolvimento de uma sociedade igualitária.
6.
Formar uma geração de indivíduos conscientes da importância da
educação socioambiental, buscando soluções para problemas que não são
somente assuntos do interior da escola.
7. Argumentar com bases em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta

UNIDADES TEMÁTICAS
CIDADANIA: Educação em Direitos Humanos-

A

escola

deve

arregimentar forças no sentido de sensibilizar toda a comunidade escolar, para
poder se envolver na defesa desses direitos em suas perspectivas individuais,
coletivas, econômicas, políticas e culturais, com vistas à construção de uma
sociedade mais justa, cujos princípios norteadores têm assento em valores
humanos equânimes igualitários, inclusivos e democráticos.
Diversidade Socioambiental- As questões do meio ambiente na escola
devem ser problematizadas a partir do contexto de vida dos sujeitos-alunos,
enquanto espaço sociopedagógico que visa à formação cidadã dos educandos;
portanto, é fundamental que as questões socioambientais relevantes do entorno
da escola sejam discutidas na escola, favorecendo a problematização da
realidade. Sob esse foco, traz-se a importância dos projetos de EA que articulem
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a prática escolar com os problemas da comunidade, buscando o conhecimento,
a reflexão e a ação concreta sobre o ambiente em que se vive.
Sociedades Sustentáveis- A temática Sociedade sustentável será dedicada à
conscientização socioambiental, principalmente sobre a importância da coleta
seletiva, na busca de produzir uma mudança de comportamento e permitir a
apropriação de valores da sustentabilidade.
Deve ser trabalhado buscando de modo que as aprendizagens a respeito do
tema possam contribuir realmente com a mudança de atitude dos alunos e
influência positiva nas comunidades em que atuam. Por esta razão, é muito
importante que a aula seja baseada em debates, reflexões e proposições por
parte dos alunos.
A construção de sociedades sustentáveis não passa apenas pelo debate sobre
mudanças climáticas, mas também sobre valores e atitudes, envolvendo
questões como direitos humanos, ética e cidadania. Esse conceito mais amplo,
aliás, também é executado pela ONU nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
Comunidades

Remanescentes

Quilombolas

-

A

Educação

Escolar

Quilombola, exige pedagogia própria, respeito à especificidade étnico-cultural,
ao contexto local e ao percurso histórico de cada comunidade, observando os
princípios constitucionais e os que regem a educação básica brasileira, tanto nas
escolas quilombolas, como nas escolas que atendem estudantes oriundos dos
territórios quilombolas. Surge da pressão do Movimento Negro, do Movimento
Quilombola e das comunidades por um sistema educacional condizente com
seus anseios e lutas: pelo combate ao racismo, pela terra, pela territorialidade,
pelo território ancestral, pela valorização da identidade e pertencimento no
campo e na cidade, demarcando a temática dessa modalidade e dos quilombos.
Cabe ao professor, trabalhar a valorização dessas comunidades trazendo-as
para o contexto de suas aulas, já que as mesmas fazem parte do contexto
histórico social geográfico do nosso município, para que os próprios alunos
dessas comunidades tenham efetivo pertencimento diante da realidade local.
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ANOS FINAIS
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL II

1.

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
2.

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.
4.

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras,

e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além
de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5.

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações,

produzir

conhecimentos,

resolver

problemas

e

exercer

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6.

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
7.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o
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consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,

compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9.

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos,

com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.
10.

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

UNIDADES TEMÁTICAS
Histórico da Educação Socioambiental e Comunidades Remanescentes
Quilombolas- A história ambiental apresenta-se hoje como um campo vasto e
diversificado de pesquisa. Diferentes aspectos das interações entre sistemas
sociais e sistemas naturais são esquadrinhados anualmente por milhares de
pesquisadores. A produção atual engloba tanto realidades florestais e rurais
quanto urbanas e industriais, dialogando com inúmeras questões econômicas,
políticas, sociais e culturais (PÁDUA,2010,p.96)
Devido a um passado de escravidão, lutas, fugas e constituição de
quilombos, o universo simbólico analisado nos permite delinear uma lógica social
em que a interação, o convívio e isolamento influenciam na construção de uma
identidade cultural. Neste cenário é fundamental desenvolvermos espaços
pedagógicos que demonstrem a multiplicidade identitária no Brasil por um
currículo que faça o estudante conhecer suas origens e se reconhecer.

Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais - A Resolução CONAMA-001 indica
que o diagnóstico ambiental deve abranger: a) o meio físico - o subsolo, as
águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e
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aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas,
as correntes atmosféricas; b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a
fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de
valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente; c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo,
os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência
entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura
desses recursos.
Riscos para o Meio Ambiente:
Meio Físico - Contaminação do solo - Contaminação de águas - Contaminação
atmosférica - Alterações climáticas Meio Biológico e Ecossistemas Naturais Danos à flora e à fauna
Meio Socioeconômico - Destruição de sítios/monumentos arqueológicos Interrupção da atividade produtiva - Comprometimento futuro de meios
produtivos.
Apostila Análise Risco/2006 Rev.: 1 Flávio Diniz, Luiz Fernando Oliveira, Mariana
Bardy e Nilda Visco.
O Consumismo e os Impactos Socioambientais- O ato de consumo em si não
é um problema. O consumo é necessário à vida e à sobrevivência de toda e
qualquer espécie. Para respirar precisamos consumir o ar; para nos mantermos
hidratados, temos que consumir água; para crescermos e nos mantermos
saudáveis, necessitamos de alimentos. O mesmo acontece com outras espécies
que compartilham este planeta conosco. São atos naturais que sempre existiram
e que precisamos para nos mantermos vivos.
Relatórios de respeitadas organizações ambientais defendem que nós,
seres humanos, já estamos consumindo mais do que a capacidade do planeta
de se regenerar, alterando o equilíbrio da Terra. Segundo o relatório Planeta Vivo
(WWF, 2008), a população mundial já consome 30% a mais do que o planeta
consegue repor. Outro relatório, o Estado do Mundo 2010, do World
WatchInstitute (WWI) coloca que hoje extraímos anualmente 60 bilhões de
toneladas de recursos naturais. Isto representa 50% a mais do que extraíamos
30 anos atrás.
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É verdade que a população mundial cresceu muito desde sua existência. No
século XVIII (durante a revolução industrial) éramos cerca de 750 milhões de
habitantes. Hoje, somos 7,6 bilhões de seres humanos na Terra. E segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial deve chegar a 8,6
bilhões de habitantes até 2030.
Isso naturalmente proporciona um aumento no consumo dos recursos do
planeta. No entanto, esse consumo é extremamente desigual. Enquanto uns
consomem muito mais do que suas necessidades básicas, outros sofrem com a
falta de recursos.
Um outro problema, além da exploração do planeta, é a produção de lixo,
os restos gerados diariamente pela sociedade. Segundo o Panorama dos
Resíduos Sólidos no Brasil 2016, anualmente, o Brasil produz cerca de 71,3
milhões de toneladas de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos).
Cerca de 51% deste resíduo é matéria orgânica, isto é comida, alimento. Os
outros 49% é composta por materiais de todo tipo, como plástico, vidro, alumínio,
papel, tecidos (como roupas velhas), borracha etc.. Essa quantidade
monumental de lixo provoca um grande impacto socioambiental, especialmente
se considerarmos que a maioria das cidades brasileiras não possui um depósito
adequado para o mesmo.

Impactos Socioambientais provocados pelo acelerado crescimento
populacional - É bom considerar que o meio ambiente possui uma capacidade
de suporte que se não for considerada levará a natureza a sucumbir devido à
constante pressão humana. Mais gente significaria uma necessidade cada vez
maior de recursos naturais a serem utilizados como matéria-prima na fabricação
de bens de consumo. Se continuar o atual ritmo de crescimento populacional
associado ao crescente consumismo, o planeta será levado à total exaustão dos
conjuntos ecossistêmicos e ciclos biogeoquímicos que permitem à manutenção
da vida. Que se imortaliza as palavras de Charles Chaplin ―mais do que
máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de
afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será
perdido‖. Reflexões devem orientar a caminhada humana a partir de então, mas
uma reflexão que conduza à ação individual de cada um, enquanto cidadão
planetário. Só assim mudarão as perspectivas destrutivas que rondam o planeta.
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Que possa haver desenvolvimento econômico verdadeiramente associado à
preservação social e à justiça social, para que os que aqui vivem atualmente,
bem como aqueles que estejam por vir recebam à plenitude da dádiva da vida,
e a vivam plenamente com muita qualidade, equilíbrio e harmonia.

16.1. A EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL NA MODALIDADE EJAI

Atualmente a Educação Socioambiental é uma ferramenta fundamental para
a área do conhecimento inclusive na modalidade EJAI proporcionando aos
Jovens, Adultos e Idosos a concepção de conhecimento quanto ao repensar
sobre aspectos relacionados ao meio ambiente e a sociedade em que vive, uma
vez que, possibilita que todos os envolvidos sejam agentes transformadores de
uma sociedade democrática e sustentável.
Em consequência disso, o currículo em destaque visa direcionar as ações
executadas pelos professores da EJAI, norteando suas práticas baseadas em
informações concretas tendo como base competências específicas e eixos
temáticos com habilidades que direcionam um fazer pedagógico baseado na
realidade educacional da modalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos,
uma vez que se faz necessário a busca de estratégias curriculares que
contemplem os alunos oportunizando a novos saberes tendo comprometimento
com a vida e a comunidade.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL PARA
MODALIDADE EJAI
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
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linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além
de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria
na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos,
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
É imprescindível na educação socioambiental especificamente na EJAI
que haja clareza na função social e objetivos no ser humano que deseja formar,
sendo assim, é relevante adotar ferramentas de ensino que condiz com eixos
temáticos integradores, baseados na realidade do aluno, enfatizando aspectos
econômicos, sociais e culturais, daí a necessidade de inserir objetos do
conhecimento possibilitando desenvolver as habilidades necessárias para que a
aprendizagem seja significativa.
Dessa maneira, é necessário adotar práticas pedagógicas inovadoras e
baseadas na realidade do sujeito, a partir de eixos temáticos possibilitando que
o aluno além de aprender conteúdos, desperte sua curiosidade, preocupação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
794 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

com o mundo, compartilhamento de saberes, além de direcionar um olhar crítico
na sociedade em que vive, garantindo uma educação como direito fundamental
a todos os cidadãos.
Nessa perspectiva, os EIXOS TEMÁTICOS: Identidade, Mundo do
Trabalho e Tecnologias, e Sociedade e Cultura, por exemplo, tem como
objetivo priorizar a reflexão a cerca da identidade do sujeito como ser
transformador, a partir da socialização, e visando a realidade do aluno EJAI
sendo pertinente a formação adequada onde todos os envolvidos entendam
seus direitos, e tenham acesso a conteúdos da atualidade desenvolvendo seu
senso crítico. Dessa forma os eixos temáticos são,

[...] organizados em função da necessidade de receber um
tratamento didático que propicie um avanço contínuo na
ampliação de conhecimentos, tanto em extensão quanto
em profundidade, pois o processo de aprendizagem dos
alunos requer que os mesmos conteúdos sejam tratados
de diversas maneiras e em diferentes momentos da
escolaridade [...] (BRASIL, 2002, p.120).

Destarte, integrar os objetos do conhecimento baseados nos eixos
temáticos é de suma importância, pois oportuniza a interdisciplinaridade,
contextualização, ou seja, são os grupos de conhecimento, com conteúdos
específicos e diversificados, para que os sujeitos da EJAI tenham acesso a
novas metodologias alcançando as competências almejadas.
Daí a necessidade de atribuir um trabalho pedagógico que tenha
princípios éticos e políticos, uma vez que, é preciso traçar objetivos o qual quer
atingir visando sempre o aluno como protagonista, sendo assim, é viável propor
habilidades que desencadeiam a realidade do educando, nos quais todos
possam adquirir os objetivos propostos. Nesse sentido, considerar os saberes
prévios dos alunos, seu contexto cultural interfere no alcance das habilidades
propostas, uma vez que aderir habilidades de forma interdisciplinar é construtivo.
À vista disso, as habilidades condizem com o desenvolvimento cognitivo,
ou seja, o saber fazer do aluno, visando sua aprendizagem no qual consiga ter
domínio do conteúdo proposto, ou seja, o sujeito precisa além do saber-
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conhecer, saber conviver e saber ser, contudo, instigar e analisar situações,
julgar, correlacionar, constrói no discente a capacidade de criticidade.
Nessa perspectiva aderir a conteúdos da atualidade e visando os saberes
propícios do jovem, adulto ou idoso, interfere na sua aprendizagem. Daí, inserir
objetos do conhecimento a partir da sua realidade cultural torna-se viável, sendo
que tais objetos do conhecimento precisam estar interligados a unidade
temática, pois o professor trabalha de forma interdisciplinar agregando valores e
construindo uma visão ampla de determinado conteúdo. Na educação
Socioambiental, tais objetos de conhecimento contribuem nos princípios éticos
sustentáveis contribuindo na formação de indivíduos socialmente responsáveis
e comprometidos.
Portanto, o ensino da Educação Socioambiental na EJAI a partir de eixos
temáticos proporciona um fazer pedagógico estruturado, com base em
habilidades, pois interfere essencialmente na aprendizagem esperada de cada
estudante, sendo pertinente a inserção do objeto do conhecimento agrupando
conteúdos específicos de forma ampla para que os educandos consigam adquirir
o conhecimento adequado visando sempre a formação se seres autônomos na
contemporaneidade.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 1º AO 2º ANO

Ano/série: 1º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

CIDADANIA: Educação
em Direitos Humanos
Diversidade
Socioambiental
Sociedades
Sustentáveis

Comunidades
Remanescentes
Quilombolas

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Somos parte da
comunidade
Características da
comunidade local
Sustentabilidade

Sujeitos sociais,
identidades

HABILIDADES
(EF15ESA01) Posicionar-se em relação a direitos e responsabilidades indo além de seus interesses
individuais e considerando o bem comum.
(EF15ESA02) Vivenciar e identificar valores importantes para si e para o coletivo, considerando suas
atitudes em situações novas, ponderando suas ações e agir de acordo com essa reflexão.
(EF15ESA03) Posicionar-se contra discriminação de todo e qualquer tipo, buscando o respeito ao outro
e a si próprio, colaborando para o convívio pacífico e, principalmente para a valorização da diversidade.
(EF15ESA04) Possuir consciência sobre o impacto que suas decisões têm nos grupos e na sociedade,
responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir coletivamente sobre questões que afetam
a todos;
(EF15ESA05) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da
comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade;
(EF15ESA06) Identificar, distinguir e respeitar a diversidade cultural e religiosa das Comunidades
Remanescentes Quilombolas;

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

2, 5,6,7

3, 4,5,7

1,6,7

3,4,5,7

PRÁTICAS METODOLÓGICAS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender. Para
tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Exposição seguida de exercícios;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
--Experiências científicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa maneira,
é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa: problematização;
observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos, gráficos, esquemas
e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.
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Ano/série: 2º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

CIDADANIA: Educação
em Direitos Humanos

Cidadania e práticas sustentáveis

Diversidade
Socioambiental

Características da comunidade
local

Sociedades
Sustentáveis

Comunidades
Remanescentes
Quilombolas

HABILIDADES
(EF15ESA01) Posicionar-se em relação a direitos e responsabilidades indo além de seus
interesses individuais e considerando o bem comum.
(EF15ESA02) Vivenciar e identificar valores importantes para si e para o coletivo, considerando
suas atitudes em situações novas, ponderando suas ações e agir de acordo com essa reflexão.
(EF15ESA03) Posicionar-se contra discriminação de todo e qualquer tipo, buscando o respeito ao
outro e a si próprio, colaborando para o convívio pacífico e, principalmente para a valorização da
diversidade.

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

2, 5,6,7

3, 4,5,7

4 Rs: Repensar,reciclar, reutilizar e (EF15ESA04) Possuir consciência sobre o impacto que suas decisões têm nos grupos e na
sociedade, responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir coletivamente sobre
reduzir a produção de lixo;

questões que afetam a todos;
(EF15ESA05) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da
comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade;

1,6,7

Territorialidade: aspectos culturais (EF15ESA06) Identificar, distinguir e respeitar a diversidade cultural e religiosa das Comunidades
Remanescentes Quilombolas;

3,4,5,7

PRÁTICAS METODOLÓGICAS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender.
Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Exposição seguida de exercícios;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa maneira,
é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa: problematização;
observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos, gráficos, esquemas
e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.
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ORGANIZADOR CURRICULAR: 3º AO 5º ANOS

Ano/série: 3º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO
CONHECIMENTO

CIDADANIA:
Educação em Direitos
Humanos

Educação em Direitos
Humanos

Diversidade
Socioambiental

Características da
comunidade local

Sociedades
Sustentáveis

Agricultura e Consumo
Sustentável

Comunidades
Remanescentes
Quilombolas

Todos Somos Um:
Relações Pessoais e
Diversidade Cultural;

HABILIDADES
(EF15ESA01) Posicionar-se em relação a direitos e responsabilidades indo além de seus interesses individuais
e considerando o bem comum.
(EF15ESA02) Vivenciar e identificar valores importantes para si e para o coletivo, considerando suas atitudes
em situações novas, ponderando suas ações e agir de acordo com essa reflexão.
(EF15ESA03) Posicionar-se contra discriminação de todo e qualquer tipo, buscando o respeito ao outro e a si
próprio, colaborando para o convívio pacífico e, principalmente para a valorização da diversidade.
(EF15ESA04) Possuir consciência sobre o impacto que suas decisões têm nos grupos e na sociedade,
responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir coletivamente sobre questões que afetam a todos;
(EF15ESA05) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade,
com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade;
(EF15ESA06) Identificar, distinguir e respeitar a diversidade cultural e religiosa das Comunidades
Remanescentes Quilombolas;

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

2, 5,6,7

3, 4,5,7

1,6,7
3,4,5,7

PRÁTICAS METODOLÓGICAS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender. Para
tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Dinâmica de grupo;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Jogos;
-Experiências científicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa maneira,
é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa: problematização;
observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos, gráficos, esquemas
e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.
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Ano/série: 4º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

CIDADANIA:
Educação em Direitos
Humanos

Consciência Ecológica

Diversidade
Socioambiental
Sociedades
Sustentáveis

Comunidades
Remanescentes
Quilombolas

Características da comunidade local

Escola sustentável : coleta seletiva

Diversidade territorial e influência
socioambiental

HABILIDADES
(EF15ESA01) Posicionar-se em relação a direitos e responsabilidades indo além de seus
interesses individuais e considerando o bem comum.
(EF15ESA02) Vivenciar e identificar valores importantes para si e para o coletivo, considerando
suas atitudes em situações novas, ponderando suas ações e agir de acordo com essa reflexão.
(EF15ESA03) Posicionar-se contra discriminação de todo e qualquer tipo, buscando o respeito
ao outro e a si próprio, colaborando para o convívio pacífico e, principalmente para a valorização
da diversidade.
(EF15ESA04) Possuir consciência sobre o impacto que suas decisões têm nos grupos e na
sociedade, responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir coletivamente sobre
questões que afetam a todos;
(EF15ESA05) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais
da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade;
(EF15ESA06) Identificar, distinguir e respeitar a diversidade cultural e religiosa das
Comunidades Remanescentes Quilombolas;

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

2, 5,6,7

3, 4,5,7

1,6,7

3,4,5,7

PRÁTICAS METODOLÓGICAS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender. Para
tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Exposição seguida de exercícios;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o
aproveitamento do estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem
conceitos e habilidades. Dessa maneira, é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que
possibilitam a aprendizagem significativa: problematização; observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos;
organização de informações por meio de tabelas, desenhos, gráficos, esquemas e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções
de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.
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Ano/série: 5º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
OBJETOS DO
CONHECIMENTO

EIXOS TEMÁTICOS

CIDADANIA: Educação em
Direitos Humanos

Relação Sociedade e
Natureza;

Diversidade
Socioambiental

Características da
comunidade local

Sociedades Sustentáveis

Princípios éticos e
sustentáveis

Comunidades
Remanescentes
Quilombolas

Identidades, territórios e a
questão ambiental

HABILIDADES
(EF15ESA01) Posicionar-se em relação a direitos e responsabilidades indo além de seus
interesses individuais e considerando o bem comum.
(EF15ESA02) Vivenciar e identificar valores importantes para si e para o coletivo, considerando
suas atitudes em situações novas, ponderando suas ações e agir de acordo com essa reflexão.
(EF15ESA03) Posicionar-se contra discriminação de todo e qualquer tipo, buscando o respeito
ao outro e a si próprio, colaborando para o convívio pacífico e, principalmente para a valorização
da diversidade.
(EF15ESA04) Possuir consciência sobre o impacto que suas decisões têm nos grupos e na
sociedade, responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir coletivamente sobre
questões que afetam a todos;
(EF15ESA05) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais
da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade;
(EF15ESA06) Identificar, distinguir e respeitar a diversidade cultural e religiosa das Comunidades
Remanescentes Quilombolas;

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

2, 5,6,7

3, 4,5,7

1,6,7

3,4,5,7

PRÁTICAS METODOLÓGICAS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender. Para
tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Exposição seguida de exercícios;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa maneira,
é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa: problematização;
observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos, gráficos, esquemas
e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
801 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

ORGANIZADOR CURRICULAR: 6º AO 9º ANO

Ano/série: 6º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

O Consumismo e os prejuízos
causados ao meio ambiente

(EF69ESA01) Identificar os processos de formação das diferentes culturas e
-Breve Histórico da Educação Socioambiental;
povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado;
- Conceito e importância da Educação (EF69ESA02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de
Socioambiental;
sociedade, com destaque para os povos originários.
(EF69ESA03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades
- Comunidades Remanescentes Quilombolas
das Comunidades Remanescentes Quilombolas.
(EF06ESA01) Compreender a importância dos conhecimentos dos impactos
- Conceitos de impacto ambiental Destacar os
principais acidentes ambientais;
e riscos ambientais;
- Classificar impactos e riscos ambientais;
(EF06ESA02) Sensibilizar e atuar na minimização ou mitigação de problemas
- Diferenças entre poluição e impacto ambiental;
relacionados aos impactos ambientais;
-Impactos ambientais no Brasil e em nosso
município;
- Relacionar a sociedade de consumo à degradação (EF06ESA03) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de
ambiental;
problemas ambientais da cidade e comunidade, com base na análise de
- Identificar o caráter linear do nosso modelo de ações conscientes e de sustentabilidade.

O acelerado crescimento
populacional e os impactos no
meio ambiente

economia e a produção de lixo;
- Identificar a razão do crescimento das cidades e
suas consequências,na perspectiva homemnatureza.

Histórico da Educação
Socioambiental e Comunidades
Remanescentes
Quilombolas

Aspectos, Impactos e Riscos
Ambientais

(EF06ESA04) Entender as mudanças na interação humana com a natureza a
partir do surgimento das cidades.

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 6, 7 e 9
1,6,7,8,10

1,2,4,7,10

1,2,5,7,10

PRÁTICAS METODOLÓGICAS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender.
Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Jogos;
-Experiências científicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa
maneira, é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa:
problematização; observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos,
gráficos, esquemas e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
802 - Ano XIII - Nº 4353
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Ano/série: 7º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

Educação (EF69ESA01) Identificar os processos de formação das diferentes culturas e povos,
relacionando-os com o espaço geográfico ocupado;
(EF69ESA02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade,
- Conceito e importância da Educação
com destaque para os povos originários.
Socioambiental;
(EF69ESA03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades das
Educação socioambiental na comunidade
Comunidades Remanescentes Quilombolas.
de remanescentes quilombolas.
(EF69ESA01) Identificar os processos de formação das diferentes culturas e povos,
Aspectos e impactos ambientais;
Aspectos, Impactos e Riscos O uso dos recursos naturais;
relacionando-os com o espaço geográfico ocupado;
Ambientais
Fatores ambientais intrínsecos à qualidade (EF07ESA01) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou
mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam
de vida;
suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração
de hábitos, migração, etc.
- Identificar e refletir sobre os fatores que (EF07ESA02) Relacionar aprodução de lixo doméstico, da escola e do município aos
probelmas causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo
O Consumismo e os prejuízos levam ao consumismo;
consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reúso e
- Consumo consciente;
causados ao meio ambiente
reciclagem/descarte de materiais;
O
acelerado crescimento - Reconhecer os impactos ambientais que (EF07ESA03) Identificar e entender os motivos da criação de unidades de
circundam o município;
conservação existentes no município e em outras localidades brasileiras.

Histórico
da
Educação
Socioambiental
e
Comunidades Remanescentes
Quilombolas

-Breve
Histórico
Socioambiental;

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

da

1, 6, 7 e 9
1,6,7,8,10

1,2,4,7,10

1,2,5,7,10

populacional e os impactos no
meio ambiente

PRÁTICAS METODOLÓGICAS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no
modo de aprender. Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Dinâmica de grupo;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Jogos;
-Experiências científicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa
maneira, é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa:
problematização; observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos,
gráficos, esquemas e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
803 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

Ano/série: 8º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS
Histórico
da
Educação
Socioambiental e Comunidades
Remanescentes
Quilombolas
Aspectos, Impactos e Riscos
Ambientais

HABILIDADES

OBJETOS DO CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

-Breve Histórico da Educação
Socioambiental;

(EF69ESA01) Identificar os processos de formação das diferentes culturas e
povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado;

- Conceito e importância da Educação
Socioambiental;

(EF69ESA02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de
sociedade, com destaque para os povos originários.

Sociedade de consumo e impactos
ambientais;

(EF69ESA03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades das
Comunidades Remanescentes Quilombolas.

1,6,7,8,10

(EF08ESA01) Analisar os impactos ambientais causados por esse novo modelo
de produção, a partir da Primeira Revolução Industrial até os dias atuais.
(EF08ESA02) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de
mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição
de riquezas, em diferentes lugares.
(EF08ESA03) Analisar os impactos ambientais antrópicos, sobretudo, os gerados
pela Agricultura, reconhecendo a importância do modelo da sustentabilidade e da
economia verde para conservação da biodiversidade, valorizando a
implementação da gestão ambiental na agricultura para conservação do solo, dos
recursos hídricos e do ar, a fim de promover o desenvolvimento sustentável.

1,2,4,7,10

O Consumismo e os prejuízos A Revolução Industrial e a sociedade de
consumo
causados ao meio ambiente
- Crescimento populacional e

O acelerado crescimento desenvolmento sustentável;
populacional e os impactos no A relação homem-natureza.- Impactos
ambientais antrópicos;
meio ambiente
- Economia Verde;

1, 6, 7 e 9

1,2,5,7,10

PRÁTICAS METODOLÓGICAS
Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no modo de aprender.
Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.

AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa
maneira, é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa:
problematização; observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos,
gráficos, esquemas e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
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Ano/série: 9º ano
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Histórico da Educação -Breve Histórico da Educação
Socioambiental
e Socioambiental;
- Conceito e importância da Educação
Comunidades
Socioambiental;
Remanescentes
- Comunidades Remanescentes
Quilombolas

HABILIDADES
(EF69ESA01) Identificar os processos de formação das diferentes culturas e povos,
relacionando-os com o espaço geográfico ocupado;
(EF69ESA02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com
destaque para os povos originários.
(EF69ESA02) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades das Comunidades
Remanescentes Quilombolas.

Quilombolas
Aspectos, Impactos e - Impactos ambientais: O que eu tenho (EF09ESA01) País desenvolver a criticidade sobre os efeitos da ação humana sobre o meio
a ver com isso?
ambiente.
Riscos Ambientais
( EF09ESA02) Sistematizar os saberes sobre os impactos ambientais, estudando as causas
e seus efeitos.
Ação de sustentabilidade na (EF09ESA03) Possibilitar que os alunos compreendam o papel das embalagens e a
O Consumismo e os comunidade e o consumismo importância de evitarmos seu uso e descarte indiscriminados. Apresentar possíveis ações
prejuízos causados ao exacerbado;
cotidianas para uso consciente e descarte adequado das embalagens, a partir dos 4 Rs
meio ambiente
(repensar, reduzir, reutilizar, reciclar).
(EF09ESA04) Disseminar ações sustentáveis no cotidiano da escola e da comunidade;
O acelerado crescimento A Escola Sustentável;
(EF09ESA05) Reconhecer a escola sustentável;
populacional e os impactos
(EF09ESA06) Identificar políticas e práticas sustentáveis;

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 6, 7 e 9
1,6,7,8,10

1,2,4,7,10

1,2,5,7,10

no meio ambiente

PRÁTICAS METODOLÓGICAS

Compreendemos que os educandos são seres construídos historicamente por relações sociais, e desse modo, são diferentes entre si e essa diferença também se expressa no
modo de aprender. Para tanto, propomos diversas metodologias para que possamos atingir todos os alunos.
-Aula expositiva;
-Elaboração de textos e desenhos explicativos;
- Análise de filme ou vídeo;
- Debate;
-Resolução de problemas de investigação, observação;
-Leituras e interpretação de textos, figuras e tabelas;
-Apresentação de trabalho;
-Demonstração mapa conceitual, esquema;
-Pesquisa orientada;
-Atividade complementar;
-Jogos;
-Experiências científicas.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
No que se refere à avaliação do processo ensino-aprendizagem, esta deve ocorrer de forma contínua, cumulativa, processual, formativa e integral, com o intuito de verificar o aproveitamento do
estudante, utilizando instrumentos variados, para que seja possível realizar uma avaliação que identifique diferentes aspectos da aprendizagem, que envolvem conceitos e habilidades. Dessa
maneira, é fundamental utilizar diferentes instrumentos de avaliação para respeitar as diferentes aptidões dos educandos. São procedimentos que possibilitam a aprendizagem significativa:
problematização; observação; experimentação; comparação; estabelecimento de relações entre fatos e ideias; leitura e escrita de textos; organização de informações por meio de tabelas, desenhos,
gráficos, esquemas e textos; confronto entre suposições; obtenção de dados por investigação; proposição de soluções de problemas. Contribuindo com a alfabetização e o letramento científico.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
805 - Ano XIII - Nº 4353
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ORGANIZADOR CURRICULAR: EJAI
EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
EIXOS TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO CONHECIMENTO

ESTÁGIO I

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EJAIE13ESA01JE) Conhecer, compreender, distinguir e respeitar a diversidade cultural e religiosa das
Comunidades Remanescentes Quilombolas glocais;
(EJAIE13ESA02JE) Construir ações que desencadeiam seu papel de agente transformador, conscientizando
1,2,3,4,5,6,7
sobre impactos que podem ser prejudiciais à sociedade.
Eu
(EJAIE13ESA03JE) Articular e desenvolver iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas
(autovalorização:
mobilizando os meus Diversidade ambientais da comunidade local e regional, com base na análise de ações de consumo consciente e de
sustentabilidade;
recursos, ação! Sou sujeito socioambiental.
(EJAIE13ESA04JE) Possibilitar os direitos de igualdade respeitando a personalidade individual a partir do bem
da minha própria vida)
comum.
Profissões
e
a (EJAIE1ESA01JE) Identificar valores de forma coletiva vivenciando novos conhecimentos da atualidade de
sustentabilidade.
acordo com ações e assumindo novas posturas.
MUNDO DO TRABALHO E
(EJAIE1ESA03JE) Reconhecer-se como parte integrante e co-responsável da comunidade ambiental.
TECNOLOGIAS
- Sustentabilidade.
(EJAIE1ESA04JE) Entender e desenvolver ações contra discriminação de todo e qualquer tipo, buscando o
- Sociedades sustentáveis.
respeito ao outro e a si próprio, colaborando para o convívio pacífico e, principalmente para a valorização da
Empreendedorismo diversidade local e regional.
1,2,3,4,5,6,7
(EJAIE1ESA05JE) Descrever as particularidades existentes no local de vivência, comprovando a diversidade
ambiental.
Direitos do trabalhador e
ambiental.
consumidor;
(EJAIE1ESA06JE) Reconhecer a variedade do mercado de trabalho voltado a atividades de desenvolvimento
sustentável e relacionados ao uso de tecnologias.
(EJAIE1ESA07JE) Reconhecer a procedência dos produtos como um direito e como forma de contribuir com o
desenvolvimento sustentável.
(EJAIE1ESA08JE) Discorrer sobre a evolução dos direitos trabalhistas relacionados ao meio ambiente,
SOCIEDADE E CULTURA - Sujeitos sociais, identidades
reconhecendo as especificidades que devem ser vistas como todos os fatores que permeiam um ambiente digno
e saudável.
Direitos sociais e públicos; Comunidades (EJAIE1ESA09JE) Incorporar valores e ideias empreendedoras de preservação da natureza e senso de
Remanescentes Quilombolas responsabilidade para com as gerações futuras, de forma a gerar economia com recursos naturais em
consonância com normas e políticas ambientais globais.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Os princípios estarão pautados em um processo de conhecimento e valorização cultural do educando, envolvendo em uma educação Freiriana, sendo assim, é sabido que o Estágio I requer maior
embasamento metodológico para adequar a uma realidade do aluno, ou seja, esses princípios estarão embasados na formação do sujeito integro, ativo e reflexivo em sociedade. Dessa forma o
professor estará envolvido com o educando desde sua realidade local ao caminho escolar;
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
- Somos parte da comunidade
ambiental.
Características
da
cidadão; comunidade local.

IDENTIDADE

O processo avaliativo do estágio I estará envolvido em pontos significantes para a formação do sujeito, pois, o processo avaliativo estará envolvido em uma educação de qualidade, embasados em
pontos primordial para a formação de sujeitos íntegros, ativos, reflexivos e autônomos, uma estrutura avaliativa pautada em processos como;
 Processual; Continua; Formativa; Diagnostica; Qualitativa;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO II
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
UNIDADES TEMÁTICAS/
HABILIDADES
OBJETOS DO CONHECIMENTO
- Territorialidade: aspectos culturais. (EJAIE13ESA01JE) Conhecer, compreender, distinguir e respeitar a diversidade cultural e religiosa das
Comunidades Remanescentes Quilombolas glocais;

EIXOS TEMÁTICOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

IDENTIDADE
(EJAIE13ESA02JE) Construir ações que desencadeiam seu papel de agente transformador,
- Todos Somos Um: Relações conscientizando sobre impactos que podem ser prejudiciais à sociedade.
pessoais e diversidade cultural;
(EJAIE13ESA03JE) Articular e desenvolver iniciativas individuais e coletivas para a solução de
Diversidade (etnia, raça e
problemas ambientais da comunidade local e regional, com base na análise de ações de consumo
gênero, manifestações
consciente e de sustentabilidade;
religiosas);
- Preconceito, a arma criada por
(EJAIE2ESA01JE) Conhecer as atividades da cidade e do campo relacionadas à produção e consumo
nossa mente;
sustentáveis, como forma de renda.
- Reciclagem, reutilização e redução
(EJAIE2ESA02JE) Instituir o planejamento financeiro bem como a maturidade da vida harmoniosa como
da produção de lixo
forma de se obter experiência seja no campo pessoal ou no campo das finanças.
MUNDO DO TRABALHO
E TECNOLOGIAS
(EJAIE13ESA04JE) Possibilitar os direitos de igualdade respeitando a personalidade individual a partir
- Agricultura e Consumo Sustentável. do bem comum.
(EJAIE2ESA03JE) Analisar e praticar os valores importantes para si e para o coletivo. Considerar seus
valores em situações novas, ponderar sobre o que é o certo a se fazer antes de agir e, em seguida, agir
- Planejamento e equilíbrio financeiro. de acordo com essa reflexão.
- Atividades sustentáveis.

Renda e consumo;

SOCIEDADE
CULTURA

1,2,3,4,5,6,7

E - Características da comunidade
local.

Meio ambiente, saúde e
qualidade de vida;

- Cidadania e práticas sustentáveis.

(EJAIE2ESA04JE) Considerar a questão das desigualdades socioeconômicas fruto de uma distribuição
de renda extremamente injusta, e que reflete/interfere na saúde, cuidado com o ambiente e qualidade
de vida da população, e reconhecer que os indivíduos tenham acesso aos bens sociais o que,
consequentemente, contribuirá para uma maior justiça social e desenvolvimento econômico.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O processo metodológico para o Estágio II acontecerá dando continuidade ao processo de conhecimento desde o estágio I, assim se estruturando em uma educação libertador, onde o aluno
será o contribuinte principal para a formação do sujeito integral, ativo e preparado para o mercado de trabalho. Também o processo formativo será envolvido nos pensamentos metodológico de
Paulo Freire, envolvido em uma educação emancipadora e libertadora.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
O processo avaliativo do estágio II estará envolvido em pontos significantes para a formação do sujeito, pois, o processo avaliativo estará envolvido em uma educação de qualidade, embasados
em pontos primordial para a formação de sujeitos íntegros, ativos, reflexivos e autônomos, uma estrutura avaliativa pautada em processos como: processual, continua, formativa, diagnostica;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO I
ESTÁGIO III
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

IDENTIDADE
Direitos humanos e civis

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO CONHECIMENTO

HABILIDADES

- Relação Sociedade e Natureza. (EJAIE13ESA01JE) Conhecer, compreender, distinguir e respeitar a diversidade cultural e religiosa das
Comunidades Remanescentes Quilombolas glocais;
- Consciência Ecológica.
(EJAIE13ESA02JE) Construir ações que desencadeiam seu papel de agente transformador, conscientizando
sobre impactos que podem ser prejudiciais à sociedade.

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1,2,3,4,5,6,7

- Características da comunidade
local.

(EJAIE13ESA03JE) Articular e desenvolver iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas
ambientais da comunidade local e regional, com base na análise de ações de consumo consciente e de
MUNDO DO TRABALHO E
sustentabilidade;
TECNOLOGIAS
- Escola sustentável: coleta
(EJAIE13ESA04JE) Possibilitar os direitos de igualdade respeitando a personalidade individual a partir do
seletiva
Segurança e saúde - Princípios éticos e sustentáveis. bem comum.
- Mundo das parcerias.
no trabalho;
(EJAIE3ESA01JE) Analisar e praticar os valores importantes para si e para o coletivo. Considerar seus
valores em situações novas, ponderar sobre o que é o certo a se fazer antes de agir e, em seguida, agir de
- Diversidade territorial e
acordo com essa reflexão.
influência socioambiental.
(EJAIE3ESA02JE) Reconhecer as diversas manifestações populares organizados por ambientalistas e
- Identidades, territórios e a
ativistas em prol da defesa do meio ambiente, como um direito de luta pela manutenção da vida atual e futura.
questão ambiental.
(EJAIE3ESA03JE) Realizar pesquisas e entrevistas com empreendedores locais sobre meio ambiente e
SOCIEDADE E CULTURA
desenvolvimento sustentável.
- Manifestações artísticas dos
(EJAIE3ESA04JE) Relatar a evolução histórica da segurança nos ambientes de trabalho, descrevendo alguns
remanescentes quilombolas).
aspectos e conceitos básicos relacionados à legislação brasileira quanto à segurança do trabalho ambiental
e reconhecer os riscos ocupacionais e as medidas de proteção utilizadas para segurança dos trabalhadores.
Ciências
e
artes - Proatividade.
(EJAIE3ESA05JE) Reconhecer a diversidade de representações do meio ambiente por meio das diferentes
(sensibilidade, percepção e
artes.
manifestações artísticas)
(EJAIE3ESA06JE) Articular encontros para troca de ideias, pensamentos, expectativas e esclarecimento de
dúvidas sobre pequenos negócios e o desenvolvimento sustentável.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,8

A aula procede a partir da apresentação do conteúdo, sendo relevante o conhecimento prévio do aluno de forma oral, dando continuidade com vídeos condizentes com o conteúdo, associando a
slide destacando o tema em destaque de forma resumida. Nesse aspecto é relevante que por meio de ferramentas tecnológicas o discente faça pesquisa que abrange realidade glocal. Nessa
perspectiva desenvolver práticas como, construção de murais, projetos, estudo de caso, seminários, jogos educativos, etc agrega conhecimentos referentes ao conteúdo estudado.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
O processo avaliativo envolve a demonstração procedente da aprendizagem, pois é de extrema importância passar a ter consciência das aprendizagens fundamentadas e algumas ainda em construção.
Partido desse pressuposto pode se usar diversos métodos avaliativos como: Portfólio – agregando Atividade escrita, Interpretação de imagens, estudo dirigido, desenhos, cruzadinha e estudo de caso.
Ainda por meio de projeto, peças teatrais, jogos, danças, paródias, seminário, pesquisas e avaliações individual e em conjunto.
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EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO IV
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
EIXOS TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO CONHECIMENTO

- Breve Histórico da
Educação
Socioambiental
Conceito
e
importância
da
Educação
Socioambiental
DO - Aspectos e impactos
E ambientais

IDENTIDADE
Responsabilidade Social

MUNDO
TRABALHO
TECNOLOGIAS

Competências para o
século XXI;

SOCIEDADE
CULTURA

- Resolução de conflitos: viver
entre as gerações;
- O uso dos recursos naturais;
Fatores
ambientais
intrínsecos à qualidade de
E vida;
- Educação socioambiental na
comunidade
de
remanescentes quilombolas.

Manifestações culturais: - Descobrindo o mercado
virtual.
identidade de um povo

HABILIDADES

(EJAIE45ESA01JE) Definir Educação Socioambiental.
(EJAIE45ESA02JE) Argumentar conscientemente o consumo exacerbado de matérias primas do nosso
planeta.
(EJAIE45ESA03JE) Utilizar os meios digitais para difundir ações de responsabilidade social com o meio
ambiente.
(EJAIE45ESA04JE) Perceber os processos de constituição das diferentes culturas e povos.
(EJAIE45ESA05JE) Conhecer e compreender as territorialidades das Comunidades Remanescentes
Quilombolas glocais e o uso que fazem dos recursos naturais.
(EJAIE45ESA06JE) Identificar e entender sobre as modificações de paisagens por diferentes tipos de
sociedade, com destaque para os povos originários.
(EJAIE4ESA01JE) Detectar por meio de ações práticas, benefícios das políticas e práticas sustentáveis.
(EJAIE4ESA2JE) Reconhecer a eficácia das práticas sustentáveis;
(EJAIE4ESA03JE) Reconhecer a existência de organizações mundiais e grupos de pessoas
autodenominadas ambientalistas e ativistas e o modo como atuam na proteção do meio ambiente.
(EJAIE4ESA04JE) Compreender as especificidades das conferências e metas criadas para o
desenvolvimento humano em consonância com a exploração dos recursos naturais, fazendo alusão aos
ODM e ODS.
(EJAIE4ESA05JE) Compreender e analisar sobre como os impactos provocados por catástrofes naturais
ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas
populações, assim podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos,
migração, da região;
(EJAIE4ESA06JE) Reconhecer a existência de documentos como a agenda 2030 e outros, e as ações
realizadas e projetadas para que sejam alcançadas no mundo, no país e no município.
(EJAIE4ESA07JE) Identificar as ações planejadas e projetadas para o desenvolvimento humano Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e as práticas já alcançadas no mundo e no nosso
país, que promovem a melhoria da qualidade de vida.
(EJAIE4ESA08JE) Identificar e aplicar técnicas de Marketing Digital e elaboração de estratégias,
valorizando a cultura e o comercio local.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1,2,3,4,5,6,7

Será uma metodologia pautadas em aulas expositivas, a partir disso, há pesquisa sobre problemas ambientais existentes em sua comunidade. A partir de produção de texto há relatos de
experiências individuais ou coletivo diante do que foi observado. Sendo assim, é pertinente que além da observação que sejam registrados. Destarte fazer apresentações através de slide, é
importante para conscientizar os alunos da EJAI quanto a sua contribuição para mudar tal realidade. Dessa maneira, mostrar as manifestações culturais requer ferramentas com: palestras,
leituras, oficinas, trabalhando em grupo com objetivo de socializar-se por meio do diálogo. Apropriando o saber da diversidade cultural.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
O processo avaliativo será processual e contínuo analisando a realidade do sujeito, suas dificuldades e progressos, sendo necessário clareza nas ideias abordadas e domínio no conteúdo
adquirindo saberes e práticas sustentáveis, além de adquirir conhecimentos culturais da contemporaneidade, sabendo questionar e pensar de forma crítica.
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EIXOS TEMÁTICOS

UNIDADES TEMÁTICAS/
OBJETOS DO
CONHECIMENTO
- Sociedade de consumo e
impactos ambientais;
- A Revolução Industrial e a
sociedade de consumo.

EJAI - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
SEGMENTO II
ESTÁGIO V
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EJAIE45ESA01JE) Definir Educação Socioambiental.
(EJAIE45ESA02JE) Argumentar conscientemente o consumo exacerbado de matérias primas do nosso planeta
1,2,3,4,5,6,7
e relacionar ao processo de globalização.
(EJAIE45ESA03JE) Utilizar os meios digitais para difundir ações de responsabilidade social com o meio
Globalização
ambiente.
MUNDO
DO
(EJAIE45ESA04JE) Perceber os processos de constituição das diferentes culturas e povos.
TRABALHO
E - Ação de sustentabilidade na
comunidade e o consumismo (EJAIE45ESA05JE) Conhecer e compreender as territorialidades das Comunidades Remanescentes
1,2,3,4,5,6,7
TECNOLOGIAS
exacerbado;
Quilombolas glocais e o uso que fazem dos recursos naturais.
(EJAIE45ESA06JE) Identificar e entender sobre as modificações de paisagens por diferentes tipos de
- Escolhas profissionais.
sociedade, com destaque para os povos originários.
A
Escola
Sustentável;
(EJAIE5ESA01JE) Explorar analiticamente a relação das modificações de espaços geográficos de diferentes
A vida é um projeto,
Empregabilidade.
tipos, com destaque para os povos originários.
autovalorização;
(EJAIE5ESA02JE) Apresentar as principais legislações relacionadas à proteção e preservação e definir a
responsabilidade ambiental e o papel da sociedade e das empresas na preservação do meio ambiente.
(EJAIE5ESA03JE) Tomar ciência dos impactos socioambientais ocorridos ao logo da história de globalização
e revoluções da sociedade.
SOCIEDADE
E
(EJAIE5ESA04JE) Conscientizar e contribuir para ações sustentáveis no cotidiano da escola e da comunidade;
CULTURA
1,2,3,4,5,6,7
(EJAIE5ESA05JE) Articular pesquisas das diversas carreiras existentes no mercado de trabalho para promover
- Políticas públicas.
momentos de discussões sobre as profissões contemporâneas e suas denominações, reconhecendo as que
mais se assemelham ao seu perfil.
(EJAIE5ESA06JE) Reconhecer a eficácia das práticas sustentáveis no ambiente escolar;
(EJAIE5ESA07JE) Conhecer e compreender as políticas e práticas sustentáveis glocais.
(EJAIE5ESA08JE) Construir e aplicar ações que promovam a criação e implementação da Escola Sustentável.
(EJAIE5ESA09JE) Analisar quais critérios são fundamentais e quais são relativos na hora da escolha de um
emprego.
PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
O processo metodológico para o ultimo estágio da EJAI será inicialmente, pautado em leitura escrita e letramento do sujeito critico, criativo e ativo em sociedade. Sendo assim, trazendo uma
estrutura de aulas com explanação oral, leitura intepretação de texto, abordando a temática questionando sobre o consumo no seu dia a dia e sendo relevante a inserção de filmes, vídeos,
paródias, ampliando saberes do conteúdo, daí a necessidade de trabalhar em equipe a partir de diálogo e trocas de experiências a cerca das demandas atuais. Sendo necessário um questionário
sobre a sociedade consumista e seus impactos. Tendo como objetivo despertar sua curiosidade nesse aspecto é pertinente que tais práticas tenham a ver com o mundo do desses estudantes.
AVALIAÇÃO FORMACIONAL
IDENTIDADE

O processo avaliativo parte da participação dos educandos nas práticas educativas, atividades escritas realizadas, priorizando cada realidade, compartilhamento de opiniões, atividades individuais
em grupo, sabendo lidar com a socialização, agregando valores sobre a sociedade em que vive, e obtendo uma aprendizagem significativa em relação as habilidades a serem adquiridas e
desenvolvidas durante o processo da EJAI. Dessa forma, é preciso entender e aprender o processo do mundo globalizado e seus impactos esse é o objetivo principal no contexto atual.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
810 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

REFERENCIAL CURRICULAR DE JEREMOABO-BA

REFERÊNCIAS
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. O Ensino de ciências e a educação básica:
propostas para superar a crise. Academia Brasileira de Ciências. Rio de Janeiro, 2008.
ANDRADE, E. R. Os jovens da EJA e a EJA dos jovens. In: OLIVEIRA, I. B.de; PAIVA, J.
(Org.). Educação de jovens e adultos. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 43- 54.
ARROYO, M. G. A educação de Jovens e Adultos em tempos de exclusão. In: Construção
coletiva: Contribuições à Educação de Jovens e Adultos. Brasília: UNESCO, MEC,
RAAAB, 2005.
ARROYO, Miguel G. – Currículo – território em disputa. Rio de Janeiro. Editora Vozes.
2011.
AZEVEDO, Edson Sousa de & SHIGUNOV, Viktor. Reflexões sobre as abordagens
pedagógicas em educação física. KINEIN Artigos Originais. UFSC, 2000.
BAHIA, Diário Oficial do Estado. 2004. Disponível em: http://sec.ba.gov.br/ensmedio/tudo
ensmed.htm.
BAHIA. Currículo Referencial da Educação Infantil e do Ensino Fundamental para o
Estado da Bahia - Superintendência de Políticas para a Educação Básica. União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação Bahia Salvador: Secretaria da Educação, 2018.
P.534.
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In:
_. Estética da criação verbal.
Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
BENTES, Ivana. Política e estética do mito em Deus e o Diabo na Terra do Sol. In:
João Cezar de Castro Rocha (org.). Nenhum Brasil Existe - Pequena Enciclopédia. Rio de
Janeiro: Topbooks, 2003, p. 981- 991.
BRASIL. Ministério d Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros curriculares nacionais terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: Língua
Portuguesa. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto
promulgado em 05 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal, 2013
BRASIL, Política Nacional de Educação Ambiental. Lei 9795/99. Brasília, 1999.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
811 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

BRASIL. Ministério da Educação. Planejando a próxima década: conhecendo as 20 metas
do Plano Nacional de Educação. Brasília, DF, 2014.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 1997. Parâmetros Curriculares
Nacionais: Brasília: MEC/SER. Ministério da Educação. Base Nacional Comum
Curricular. Ensino Fundamental. Brasília, 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB,
2017. Disponível em: <http.//basenacionalcomum.mec.gov.br(Links para um site
externo)Links para um site externo>. Acesso em: 18 de setembro. 2020.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal,
1988.
BRASIL, Lei nº 11.274, de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº.
9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com
matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade.
BRASIL. CNE/CP. Resolução Nº 02/2017. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de dezembro
de 2017, Seção 1, pp. 41 a 44.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano
Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base. Brasília: INEP, 2015.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do
Magistério para a Educação Básica. Brasília: MEC/CNE, 2015.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo
da educação superior 2013: resumo técnico. Brasília: INEP, 2015.
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental, proposta
curricular para a Educação de Jovens e Adultos: segundo segmento do Ensino
fundamental _ sexto ano é nono ano, Brasília: MEC/SEF,2002.
BRASIL, Documento Base Nacional. Desafios da Educação de Jovens e Adultos no Brasil
– Sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. Disponível em: www.reveja.com.br/revista/2
BRASIL. Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Disponível em: www.portal.mec.gov.br
BRASIL. Ministerio da Educacao e do Desporto. Diretrizes Curriculares para Educação
de Jovens e Adultos. Brasilia, DF,2000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
812 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

BRUN, G. Educação Física Escolar no Brasil: seu desenvolvimento, problemas e
propostas. In: Seminário Brasileiro em Pedagogia do Esporte. Santa Maria: UFSM, 2002.
BUENO, José Geraldo Silveira. Função social da escola e organização do trabalho
pedagógico. Educar, Curitiba, n. 17, p. 101-110, 2001. Editora da UFPR. Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/er/n17/n17a08.pdf. Acesso em: 30 ago. 2020.
CACHAPUZ, A; GIL-PEREZ, D; CARVALHO, A. M. P; PRAIA, J; VILCHES, A. A
necessária renovação do ensino de ciências. – 2. ed.- São Paulo: Cortez, 2011.
CACHAPUZ, Antônio. Importância da educação científica na sociedade atual.
CACHAPUZ, Antônio; GIL-PÉREZ, Daniel; CARVALHO, Ana Maria Pessoa; PRAIA, João;
VILCHES, Amparo. A necessária renovação do ensino de ciências. 3ª edição. São Paulo:
Cortez, 2011. p. 17-32.
CAMPOS, C. de M. Saberes docentes e autonomia dos professores. 3. ed. –
Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
CARVALHO, A. M. P; VANNUCCHI, A. I; BARROS, M. A; GONÇALVES, M. E. R; REY,
R. C. Ciências no ensino fundamental: o conhecimento físico. – São Paulo: Scpione,
2009.
CAVALCANTI, L. S. Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma
contribuição de Vygotsk ao ensino e Geografia. Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66,
2005.
Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jeremoabo/panorama, acesso em 20/10/2020, às
15:59.
CIAMPA, A. C. (1987). A estória do Severino e a História da Severina: um ensaio de
Psicologia Social. São Paulo: Brasiliense.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo:
Cortez, 1992
CONFINTEA
VIhttps://www.senado.gov.br/comissoes/CE/AP/AP20100707_UNESCO_NeroaldoAzevedo
.pdf

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
813 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

CUNHA, Euclides da. O homem In: CUNHA, Euclides da. Os Sertões. 5 ed. Rio de
Janeiro: Record, 2002, p. 71-217.
CUNHA, Rodrigo Bastos. O que significa alfabetização ou letramento para os
pesquisadores da educação científica e qual o impacto desses conceitos no ensino de
ciências. Ciência & Educação (Bauru), [S.L.], v. 24, n. 1, p. 27-41, jan. 2018.
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1516-731320180010003.
DARIDO, S. C. Os conteúdos da educação física escolar: influências, tendências,
dificuldades e possibilidades. Perspectivas em Educação Física Escolar, Niterói, v.
2, n. 1 (suplemento), 2001.
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. Metodolgia do ensino de ciências. São Paulo: Cortez,
2000.
DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J. A; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de Ciências:
Fundamentos e métodos. – São Paulo: Cortez, 2002.
DESSEN, Maria Auxiliadora; POLONIA, Ana da Costa. A família e a escola como
contextos de desenvolvimento humano. Paidéia (Ribeirão Preto), [S.L.], v. 17, n. 36, p.
21-32,
abr.
2007.
FapUNIFESP
(SciELO).
http://dx.doi.org/10.1590/s0103863x2007000100003.
DI PIERRO, M. C. Os desafios para garantir a Educação de Jovens e Adultos. Gestão
Escolar, São Paulo, v. 6, n. 31, 2014.
DOURADO, Luiz Fernandes; GROSSI JUNIOR, Geraldo; FURTADO, Roberval Angelo.
Monitoramento e avaliação dos planos de educação: breves contribuições. RBPAE. V. 32,
n. 2, p. 449 - 461, mai./ago. 2016.
EJA Moderna: Educação de Jovens e Adultos: anos finais do ensino fundamental: Editora
moderna. 2013.
FONSECA, Tânia Maria de Moura. Ensinar e Aprender. Secretaria de estado da
educação superintendência da educação programa de desenvolvimento educacional –
pde ponta grossa - PR 2008
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Coleção Leitura.
FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1979.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. _. Ação cultural
para a liberdade, v. 9, 2014.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
814 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 29ْed., São Paulo, Paz e Terra,
2006. _
_, Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
37.ed., São Paulo: Paz e Terra, 2008.
_, Pedagogia do oprimido. 17ed., São Paulo:
Paz e Terra, 1987.
, Professora sim, tia não – cartas a quem ousa ensinar. São
Paulo: Olho Dágua, 1997.
HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização de currículos por projetos de trabalho.
Porto Alegre: ArtMed, 1998.
HODSON, Derek. Don't Be Nervous, Don't Be Flustered, Don't Be Scared. Be
Prepared. Canadian Journal Of Science, Mathematics And Technology Education,
[S.L.], v. 13, n. 4, p. 313-331, out. 2013. Springer Science and Business Media LLC.
http://dx.doi.org/10.1080/14926156.2013.845327.
JEREMOABO. Lei Municipal no 495, de 19 de junho de 2015. Aprova o Plano Municipal
de Educação – PME do Município de Jeremoabo, em consonância com a Lei no
13.005/2014 que trata do Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.
Jeremoabo,
BA,
2015.
Disponível
em:
<
http://jeremoabo.ba.io.org.br/diarioOficial/download/427/1016/0>.
Acesso
em:
05/10/2020.
JEREMOABO, Breve resumo da história de uma terra e do seu povo. Junho/1998).
KRASILCHIK, Myriam; MARANDINO, Martha. Ensino de ciências e cidadania. - 2. EdSão Paulo: Moderna, 2007.
KUENZER, Acácia Zenaide. Ensino Médio: construindo uma proposta para os que vivem
do trabalho. São Paulo: Cortez, 2000.
Lei Nº 495 de 19 de Junho de 2015 - Aprova o Plano Municipal de Educação – PME do
Município de Jeremoabo, em consonância com a Lei nº 13.005/2014 que trata do Plano
Nacional de Educação - PNE e dá outras providências.
Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação
nacional.
Brasília,
1996.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 03 Setembro. 2020.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. Cortez Editora: São Paulo, Coleção Magistério 2° Grau
Série Formando Professor, 1996.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições.
9ª Edição. São Paulo: Cortez, 1999.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
815 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

MACEDO, Elina Elias/ NEIRA, Marcos Garcia. A Valorização da cultura corporal
Infantil: Análise de uma Experiência na Creche. XVIII Conbrace ISSN 2175- 5930.
Brasília, 2013.
MEDINA, João Paulo S. A Educação Física cuida do corpo... e “mente”. 26ª edição.
Campinas, SP: Papirus, 2013.
MELLO, Suely Amaral de. A escola de Vygotsky. In CARRARA, K. Introdução à Psicologia
da Educação. São Paulo: Avercamp, 2004.
MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Os parâmetros
questão. Educação & Realidade, v. 21, n. 1, 1996.

curriculares

nacionais

em

NEIRA, M. G. Ensino de Educação Física.1º ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007
Nova Cartografia Social do Brasil da Comunidade Quilombola de Casinhas:
Jeremoabo – Bahia. [recurso eletrônico]. / Alzení de Freitas Tomáz e Juracy Marques
(coord.). Paulo Afonso, BA: SABEH, 2020. (Série Comunidades Quilombolas, 1)
NUNES, César. As Expectativas de Aprendizagem: lista de conteúdos ou horizontes
inspiradores? Tutores Brasil. 2017. Disponível em: https:// tutores.com.br/blog/asexp. Acesso em: 16 de out 2020.
OLIVEIRA, Inês Barbosa de. Reflexões acerca da organização curricular e das práticas
pedagógicas na EJA. Educar em Revista, n. 29, p. 83-100, 2007.
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. Apresentação dos temas transversais
e ética, vol. 08. Rio de Janeiro, 2000.
SANTOS, M. L. L. (2003). Educação de jovens e adultos: marcas da violencia na
producao poetica. Passo Fundo: UPF.
SAPELLI, M. L. Escola: espaço de adestramento ou contradição? Ed. Coluna do Saber,
2004. 98p. .
_. Políticas educacionais do governo Lerner no paraná (19952002). Cascavel: Igol, 2003.
SASSERON, Lúcia Helena. Alfabetização científica no ensino fundamental: estrutura e
indicadores deste processo em sala de aula. Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, 2008.
SAVIANE N. Reflexões e Perspectivas do Ensino Supletivo Municipal. Sao Paulo,
PMSP/SME/DEPLAN/DOT, 1985.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
8 de Agosto de 2022
816 - Ano XIII - Nº 4353

Jeremoabo

SOARES, D. H. P. (2002). A escolha profissional: do jovem ao adulto. São Paulo.
Summus.
SOUSA, Josiane Felix de; GRECCO, Simone dos Santos. O desenvolvimento do
letramento científico para o ensino das Ciências da Natureza e Saúde a partir de
metodologias ativas. In: 10° Seminário de Iniciação Científica | 1° Seminário De
Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu. São Paulo: Kroton, 2019. Disponível em:
https://repositorio.pgsskroton.com.br/bitstream/123456789/24261/1/UNIAN%20%20Josiane%20Felix%20de%20Sousa.pdf. Acesso em: 30 ago. 2020.
VASCONCELOS, Clara; PRAIA, João Félix; ALMEIDA, Leandro S.. Teorias de
aprendizagem e o ensino/aprendizagem das ciências: da
instrução
à
aprendizagem. Psicologia Escolar e Educacional, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 11-19, jun. 2003.
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1413-85572003000100002.
VASCONCELOS, M. L. Educação Básica: a formação do professor, relação professor
– aluno, planejamento, mídia e educação.São Paulo: Contexto, 2012.
VASCONCELLOS, C. dos S. Currículo: a atividade humana como princípio educativo.
3º ed. – São Paulo: Libertad, 2011.
VELHO, G. (1994). Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
VYGOTSK, L. S. A Construção do pensamento e da linguagem. 1. ed. Tradução de Paulo
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDA3OUZDNJM0MTMZOTE0RE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

