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1. APRESENTAÇÃO 

 
 A sociedade atual precisa de homens e mulheres conscientes de seu papel 

como cidadãos autônomos intelectualmente, críticos, éticos, honestos, capazes de 
adaptar-se com flexibilidade às novas exigências e mudanças sociais, e a educação 
é a atividade mediadora, responsável pela formação deste homem, levando-o ao 
constante aprendizado, de modo a harmonizar os conteúdos aprendidos na escola 
com a cultura de um mundo globalizado. 

 O Projeto Político Pedagógico foi construído a partir de diversas reuniões com 
cada um dos segmentos da escola, de estudos minuciosos e, através da ação 
coletiva dos profissionais da educação do Colégio Estadual Professor Paulo Mozart 
Machado, buscou-se refletir sobre a verdadeira intencionalidade educativa para a 
construção/reelaboração deste Projeto Político Pedagógico, através de reflexões e 
discussões a respeito do trabalho pedagógico escolar como um todo. Caracterizou-
se como um processo de elaboração contínua norteando as ações da escola na 
construção de uma visão global da realidade e dos compromissos assumidos. 

A elaboração e construção do Projeto Político Pedagógico encontra-se 
amparada na Deliberação 14/99 do Conselho Estadual de Educação e na Resolução 
nº003/2015 – SUED/SEED, tendo como referencial teórico a LDBEN 9394/96 nos 
artigos:  

Art. 12 – Inciso I – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

“I. elaborar e executar sua Proposta Pedagógica” 
E quanto ás incumbências docentes com relação ao Projeto Político 

Pedagógico: 
Art. 13 “I participar da elaboração da Proposta Pedagógica do 

estabelecimento de ensino”. 
Art. 14 “I. participação dos profissionais de educação na elaboração do 

Projeto Pedagógico da escola”. 
 Desta forma, são princípios norteadores do Projeto Pedagógico – Lei 

9.394/96: 
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Art. 3º: 
I.Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 
II.Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 
III.Pluralismo de ideais e concepções pedagógicas; 
IV. Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 
V.Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI.Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII.Valorização do profissional da educação escolar; 
VIII.Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação 

do sistema de ensino; 
IX.Garantia do padrão de qualidade; 
X.Valorização da experiência extracurricular; 
XI.Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 
O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Professor Paulo Mozart 

Machado - Ensino Fundamental e Médio é um projeto que atende as dimensões 
políticas e pedagógicas e foi elaborado/reelaborado a partir da reflexão ampla 
acerca da concepção de escola e de sua relação com a sociedade, estabelecendo 
seus propósitos, definindo as ações educativas e as características necessárias à 
escola de cumprir seus objetivos na busca da qualidade de ensino. 

 A construção do Projeto Político Pedagógico parte dos seguintes princípios 
norteadores: 

- Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 
- Qualidade para todos, garantindo a meta qualitativa do desempenho, 

evitando de todas as maneiras a repetência e a evasão. 
 Liberdade associada à ideia de autonomia. 
 Liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber 

direcionados para uma intencionalidade definida coletivamente. 
- Gestão democrática – abrangendo as dimensões pedagógicas, 

administrativa e financeira. 
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- Valorização do Magistério. 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 O Projeto Político Pedagógico de uma escola precisa retratar a sua realidade, 
o que a escola possui, o que ela é, como espera responder aos anseios de sua 
comunidade escolar, de seu município e também da sociedade a qual pertence. 
 Para Medel (2008, p. 1), “...o Projeto Político Pedagógico da escola retrata a 
sua identidade.” 
 A efetivação de uma gestão democrática precisa garantir a participação de 
todos os segmentos da escola, incluindo a comunidade escolar nas decisões 
referentes às esferas pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. 
 Segundo Gadotti (apud Veiga, 2008, p.12), 

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 
Projeto significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 
presente. Um projeto educativo pode ser tomado como frente a 
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível comprometendo seus atores e autores. 

 Todo projeto, se bem elaborado, com objetivos bem definidos e com a 
participação e engajamento de todos, possibilita o maior envolvimento e 
comprometimento, pois tudo é estabelecido atendendo o consenso. Assim, as ações 
planejadas e desenvolvidas se tornam mais reais, coerentes e concretas. Através do 
compromisso com esses interesses é que podemos entender que o Projeto Político 
Pedagógico tem um caráter político e pedagógico. 
 Ainda de acordo com Gadotti (apud Veiga, 2008, p. 13), 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, 
todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político, por estar 
intencionalmente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses 
reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido de 
compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. […] 
Na dimensão política reside a possibilidade da efetivação da 
intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, 
responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de 
definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de 
cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade. 
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  Sendo a escola um espaço de formação de cidadãos conscientes, 
responsáveis e críticos, o Projeto Político Pedagógico precisa ser pensado 
coletivamente de forma a estabelecer os rumos, os objetivos, as metas a serem 
realizadas. Assim, assume sua dimensão política. Quando é pensado no sentido de 
definir e organizar as atividades e os projetos educativos tendo em vista o processo 
de ensino e aprendizagem, assume sua dimensão pedagógica, pensando na 
formação do sujeito global. 
 Quando elaborado/reelaborado de forma coletiva, o Projeto Político Pedagógico faz 
com que todos venham a sentir-se responsáveis por ele, respeitando o contexto 
histórico e cultural em que a escola se insere e visando à melhoria do trabalho 
pedagógico, em busca de uma escola pública, gratuita e de qualidade para todos. 
 É preciso tomar o cuidado para que o Projeto Político Pedagógico não se torne um 
projeto cheio de intencionalidade, porém vazio de ações. Faz-se necessário que as 
práticas cotidianas da escola possam promover mudanças significativas e 
qualitativas, ou seja, produzir melhores resultados, principalmente na aprendizagem. 
 Enfim, a construção coletiva de um Projeto Político Pedagógico proporciona o 
estabelecimento de uma linha única de trabalho, um direcionamento específico de 
cada uma de suas ações, propiciando a participação de todos os envolvidos na 
melhor organização do trabalho pedagógico no interior da escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
3. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO: 

  
Estabelecimento: Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado – Ensino 
Fundamental e Médio 
Endereço: Alameda Jean Fumiére, nº 135 – Centro – Uraí – Paraná 
CEP: 86280-000 
Código: 00274              Porte: 4 
Email: eeppmm135@gmail.com – urimozart@seed.pr.gov.br 
Município: Uraí     Código: 2860 
Dependência Administrativa: Estadual      Código: 02      
NRE: Cornélio Procópio     Código: 08 
Entidade Mantenedora: Governo do Estado do Paraná 
 
 
3.1. Histórico legal da Instituição: 
 
Ato de Autorização da Escola: Resolução Nº 2251/80 de 05/11/80 
 
Ato de Reconhecimento de Curso: Resolução Nº 2851/81 de 30/11/81 
Renovação do Reconhecimento do curso Nº 0385/06 de DOE 08/03/2006 
 
Ato Administrativo e Parecer de Aprovação do Regimento Escolar: Nº 74/2000 de 
07/12/2000 –       Alteração Parecer 72/2005 de 13/06/2005. 
Adendo Regimental de Alteração e Acréscimo: Ato Administrativo nº 197/2011, 
parecer 165/2011 
Adendo Regimental de Alteração e Acréscimo: Ato Administrativo n 165/12 de 
16/08/2012 
Adendo Regimental de Alteração e Acréscimo: Ato Administrativo n 135/13 de 
20/08/2013 
Adendo Regimental de Alteração nº 4: Ato Administrativo nº 0208/2014 de 
04/12/2014. 
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Ato Administrativo do Conselho Escolar Nº 104/2012 de 11/06/2012  
Ato de Autorização da Educação de Jovens e Adultos: Resolução 2251/1980, de 
20/04/1981 
Ato de Reconhecimento de Curso da Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: 
Resolução nº 2905/15-SEED, de 17/09/15 e Parecer nº 180/15-CEE/CEIF, de 
25/08/15. 
Ato de Reconhecimento de Curso da Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio: 
Resolução nº 2904/15-SEED, de 17/09/15 e Parecer nº 375/15-CEE/CEEP. 
Distância Escola do NRE: 27 KM. 
Tipo de escola: Escola Urbana  
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4. MARCO SITUACIONAL 

 
 São muitos os desafios pelos quais a educação passa hoje e o quadro 
educacional do Brasil ainda é bastante insatisfatório. A sociedade brasileira enfrenta 
problemas sócio econômicos, políticos e culturais que refletem diretamente na 
população fazendo com que haja extrema concentração de renda, altos níveis de 
pobreza, desemprego, analfabetismo, desestruturação das famílias etc. 
 Os problemas sociais decorrentes da má distribuição de renda tem 
funcionado como um entrave para que a população brasileira possa fazer valer os 
seus direitos e interesses fundamentais, como o direito à educação. 
 Após vários estudos e reflexões ao longo dos anos foi possível constatar que 
na educação é necessário considerar aspectos sociais, políticos, culturais, 
antropológicos e psicológicos visando a formação do aluno levando o processo de 
escolarização a colaborar para uma atuação autônoma do aluno na construção de 
uma sociedade mais justa e democrática. 
 Os problemas educacionais tem sido motivo de discussão em várias 
instâncias (universidades, secretarias de educação, escolas, instituições de estudos 
e pesquisas, organizações não governamentais, associações, sindicatos, mídia, 
educadores...) apontando novas perspectivas para a educação e a reconhecendo 
como instrumento proeminente da promoção dos valores humanos universais, da 
qualidade dos recursos humanos e do respeito pela diversidade cultural. 
 No Paraná, o sistema de ensino pode ser qualificado como um sistema 
maduro, do ponto de vista do atendimento que proporciona aos estudantes. 
 De acordo com os dados do Observatório do PNE- 2015 a taxa de 
atendimento escolar para a população de 7 a 14 anos já alcançava 97,7%. Esta taxa 
diz respeito à proporção das crianças e jovens que, em cada grupo de idade, 
frequentam o colégio, independentemente do nível de ensino e da série em que 
estão matriculados. 
 É de responsabilidade das autoridades educacionais e das escolas trabalhar 
para superar as condições adversas que os alunos possam trazer para o colégio. 
 O IBGE, no ano de 2012, registrava uma taxa de analfabetismo de 4,46% e o 
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Paraná tinha 85,31% da sua população vivendo no meio urbano, configurando uma 
nova realidade para o Estado. As áreas agrícolas se esvaziam e a população se 
concentra nas cidades acarretando problemas sociais e um dos fatores 
responsáveis pelo bom desempenho do aluno é a sua condição de vida, das 
características da família e do ambiente de onde provém. Cabe ao colégio tentar 
reduzir as desigualdades buscando a formação de uma sociedade mais justa e 
igualitária. 
 A educação precisa ser pensada com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar 
discriminações e promover a inclusão social e a cidadania para todos, valorizando a 
riqueza de nossa diversidade étnico racial e cultural e incorporando ao currículo os 
desafios educacionais contemporâneos de forma contextualizada, articulados com 
os objetos de estudo das disciplinas e de acordo com os referenciais teórico-
conceituais. Buscamos uma educação com ênfase na cidadania e na dignidade da 
pessoa humana. É papel do colégio, de forma democrática e comprometido com a 
promoção do ser humano na sua integridade, estimular a formação de valores, 
hábitos e comportamentos que valorizem e respeitem as diferenças existentes entre 
todas as etnias e culturas.  
 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado atende uma diversidade 
grande de alunos, oriundos da zona urbana e rural. Na maioria são filhos de famílias 
de baixa renda. Grande parte dos pais trabalham em serviços rurais, no comércio 
local e em atividades sazonais.  
 É preocupação do colégio promover alteração positiva na realidade 
vivenciada pela população trilhando rumo a uma sociedade democrática, justa e 
igualitária, através de projetos que possam reverter situações de discriminação, 
preconceitos e estereótipos. É hora de sensibilizar a todos que a escola é para todos 
e tem que atender a uma diversidade de alunos, respeitando as etnias, religiões, 
sexo, situação financeira, oportunizando as mesmas condições de acesso ao saber 
sistematizando e garantindo o sucesso escolar a todos os alunos, abrindo 
possibilidades e oportunidades de melhoria na vida pessoal e social. 
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5. OFERTA DA INSTITUIÇÃO 
 
 O Colégio Estadual Professor “Paulo Mozart Machado” - Ensino Fundamental 
e Médio oferta o Ensino Fundamental - Anos Finais e a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) Ensino Fundamental – Fase II e também o Ensino Médio.  
 

 5.1. Organização Interna da Escola 
 

 O colégio Estadual “Professor Paulo Mozart Machado – Ensino Fundamental 
e Médio é de organização anual e possui em funcionamento no período matutino 3 
turmas do 8º ano e 4 turmas do 9º ano, totalizando 7 turmas. No período vespertino 
funcionam 5 turmas de 6º ano e 4 turmas de 7º ano, totalizando 9 turmas. No 
período noturno funciona 1 sala da Educação de Jovens e Adultos do Ensino 
Fundamental – Fase II – com carga horária de 100%, 1 sala da Educação de Jovens 
e Adultos do Ensino Fundamental – Fase II – com carga horária de 50% e 1 turma 
da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio, totalizando 3 turmas. São 
atendidos no total 553 alunos. 
 No colégio trabalham 48 professores sendo que a maioria possui graduação e 
pós graduação a nível de especialização na área em que atuam. São profissionais 
comprometidos e dedicados, que buscam estar se atualizando constantemente para 
desenvolver um trabalho consciente e responsável, com o objetivo de ofertar um 
ensino de qualidade. Na direção encontra-se uma professora Pedagoga, na vice 
direção uma professora de História e a Equipe Pedagógica é formada por cinco 
professores pedagogos, assessorando professores, alunos e dando atendimento a 
toda comunidade escolar. A secretaria está composta por 6 auxiliares 
administrativos com 40 horas cada, que mantém em ordem e atualizados toda a 
documentação escolar e o quadro de auxiliares gerais é formada por 10 
funcionários, responsáveis pela limpeza, tornando o ambiente limpo e agradável e a 
merenda escolar de ótima qualidade. 

A escola funciona nos seguintes horários: 



16 
 
AULAS MATUTINO AULAS VESPERTINO AULAS NOTURNO 
1ª aula 7:15   às   8:05 1ª aula 13:00 às 13:50 1ª aula 19:00 às 19:50 
2ª aula 8:05   às   8:55 2ª aula 13:50 às 14:40 2ª aula 19:50 às 20:40 
3ª aula 8:55   às   9:45 3ª aula 14:40 às 15:30 Intervalo 20:40 às 20:50 
Intervalo 9:45   às   9:55 Intervalo 15:30 às 15:40 3ª aula 20:50 às 21:40 
4ª aula 09:55 às 10:45 4ª aula 15:40 às 16:30 4ª aula 21:40 às 22:30 
5ª aula 10:45 às 11:35 5ª aula 16:30 às 17:20 5ª aula  

  
 Para a entrada na sala de aula no início da aula e após o intervalo, os alunos, 
após bater o sinal entram para a sala de aula em ordem e permanecem lá 
aguardando os professores que entram em seguida. Uma vez por semana, 
preferencialmente na 2ª feira, ao bater o sinal para o início das aulas, canta-se o 
Hino Nacional, valorizando nossa Pátria e resgatando o civismo em nossos alunos.  
 O horário destinado ao intervalo de 10 minutos é utilizado para a merenda dos 
alunos em refeitório. O intervalo é supervisionado e aos alunos é proporcionado o 
som, onde têm a oportunidade de ouvir músicas, dançar e até cantar. Outros 
preferem aproveitar os minutos para se distrair conversando e até mesmo brincando 
com os colegas. No horário destinado ao intervalo os alunos não utilizam a quadra 
esportiva, somente o pátio e o refeitório. 
 O Colégio, preocupado com a integridade física dos alunos, professores e 
funcionários e, seguindo orientações da mantenedora, formou a Brigada Escolar, 
que é um programa da rede que visa construir uma cultura de prevenção, 
adequando as edificações escolares às normas de prevenção contra incêndio e 
pânico. A Brigada Escolar tem por objetivo promover a conscientização e 
capacitação da Comunidade Escolar para ações preventivas e de enfrentamento de 
eventos danosos, naturais ou causados pelo homem, bem como o enfrentamento de 
situações emergenciais no interior das escolas para garantir a segurança dessa 
população e possibilitar, em um segundo momento, que tais temas cheguem a um 
grande contingente da população civil do Estado do Paraná. 
 Para este programa a diretora do colégio formou a equipe da Brigada Escolar, 
composta de cinco servidores para atuarem em situações emergenciais na qual 
receberam capacitação específica e orientações no sentido de desenvolverem ações 
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como: identificar riscos na edificação e nas condutas rotineiras da comunidade 
escolar; garantir a implementação do Plano de Abandono por meio da execução de 
exercícios simulados, no mínimo semestralmente; promover revisões periódicas do 
Plano de Abandono; apontar mudanças necessárias, tanto na edificação escolar, 
bem como na conduta da comunidade escolar, visando o aprimoramento do Plano 
de Abandono; promover reuniões bimestrais entre os integrantes da Brigada Escolar 
para discussão de assuntos referentes a segurança do estabelecimento de ensino, 
com registro em livro ata específico ao Programa; verificar constantemente o 
ambiente escolar e a rotina da escola, em busca de situações de risco, comunicando 
imediatamente ao Diretor para as providências necessárias. 
            No Calendário Escolar estão planejados os dias destinados ao Plano de 
Abandono do prédio, onde professores, alunos e funcionários estarão envolvidos, 
visando evacuar o prédio no menor tempo possível e em segurança. 
 O programa prevê ainda a melhoria e adequação das instalações escolares 
de acordo com as normas de prevenção contra incêndio e pânico do corpo de 
bombeiros da Polícia Militar do Paraná. 
 A equipe da Brigada Escolar é composta por: 
 

Juliane Cristina Ribeiro da Silva Diretora Auxiliar 
Maria Isabel Fiorim Pedagoga 
Suely Akemi Murobushi Ozawa Agente Educacional II 
Mercedes Luquini Barizon Pedagoga 
Cristiane Leiko Nishiyama Agente Educacional II 

  
 Após vários estudos, análises e reflexões de todos os profissionais do colégio, 
optou-se em adotar uma nova forma de organização das turmas, pois todos os anos 
a procura dos pais pela matrícula no período matutino era bem maior, causando filas 
e formando mais turmas no período matutino. Assim as turmas ficaram distribuídas: 
matutino 3 turmas de 8° ano e 4 turmas de 9º ano. O vespertino: 5 turmas de 6º ano 
e 4 turmas de 7º ano, totalizando 7 turmas no período matutino e 9 turmas no 
período vespertino. No ensino noturno há três turmas da Educação de Jovens e 
Adultos, sendo uma turma do Ensino Fundamental II, com carga horária de 100%, 
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outra turma do Ensino Fundamental II, com carga horária de 50% e uma turma do 
Ensino Médio. Esse número varia a cada ano em função da demanda de matrículas. 
 Esta mudança foi possível devido ao comprometimento de todos os 
profissionais do colégio que fizeram um trabalho de sensibilização com os pais e 
comunidade, buscando oferecer uma escola mais justa e igualitária, que é direito de 
todos, contribuindo assim para minimizar as desigualdades sociais e a exclusão dos 
alunos com baixo rendimento escolar. 

O Colégio possui em funcionamento Proposta de Aula Especializada de 
Treinamento Esportivo na modalidade Xadrez, ofertada aos alunos dos 8º e 9º anos. 
O colégio possuía até 2013 em funcionamento o Programa Atividades 
Complementares Curriculares em Contra turno Permanente, que implicava numa 
seleção de atividades organizadas nas áreas do conhecimento articuladas aos 
componentes curriculares, nos seguintes macro campos: 1. Aprofundamento da 
Aprendizagem; 2. Experimentação e Iniciação Científica; 3. Cultura e Arte; 4. 
Esporte e Lazer; 5. Tecnologias da Informação, da comunicação e uso de mídias; 6. 
Meio ambiente; 7. Direitos Humanos; Promoção da Saúde; Mundo do trabalho e 
geração de rendas. No final do ano de 2013, como ofertava a Proposta de 
Atividades Complementares Curriculares em Contra turno Permanente, o colégio foi 
convidado a fazer a adesão ao Programa Mais Educação (Resolução nº 34/2013 – 
MEC), para iniciar a partir de março de 2014. Assim, todas as atividades do 
Programa de Atividades Curriculares Complementares em Contra turno Permanente, 
tornaram-se Programa Mais Educação. As atividades do programa atendiam aos 
macro campos: Esporte e Lazer (Futsal); Comunicação, Uso de Mídias e Cultura 
Digital e Tecnológica; Acompanhamento Pedagógico (Orientação de Estudos e 
Leitura); Cultura, Artes e Educação Patrimonial (Dança) e Esporte e Lazer ( Futebol) 
 Está em funcionamento no colégio, neste ano de 2017 uma atividade do 
Programa de Atendimento Especializado de Treinamento Esportivo – Xadrez. 
 O Programa de Atendimento Especializado – Xadrez está funcionando nos 
seguintes horários: 
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DIA DA SEMANA  HORÁRIO 
Terça-feira 13h às 14h40min 
Quarta-feira 13h às 14h40min 
 
 
       A partir de 2017 o colégio passou a ofertar o Programa Novo Mais Educação, 
com aulas de Acompanhamento Pedagógico nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática para os alunos de 6º e 7º Ano, com o seguinte horário: 
 
DIA DA SEMANA  HORÁRIO 
Terça- feira: 
1ª e 2ª aula – Língua Portuguesa 
3ª e 4ª aula – Matemática 

7h15min às 8h55min 
 
8h55min às 10h45min 

Quarta-feira: 
1ª e 2ª aula – Língua Portuguesa 
3ª e 4ª aula – Matemática 

7h15min às 8h55min 
 
8h55min às 10h45min 

 
O colégio possui parceria com Instituições de Ensino Superior, possibilitando 

a realização de estágios supervisionados aos alunos, conforme as normas do curso 
e o desenvolvimento de projetos que auxiliam no reforço da aprendizagem dos 
conteúdos trabalhados em sala .

 Em 2017, a escola fez adesão ao Programa Novo Mais Educação, de acordo 
com a Orientação nº 17/2016 – DEB/SEED, instituído pela Portaria MEC nº 1.144, 
de 10 de outubro de 2016, nas atividades de Acompanhamento Pedagógico nas 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, objetivando melhorar a 
aprendizagem dos alunos, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e 
adolescentes, através de mediadores e facilitadores, que buscam articular as ações 
do Programa Novo Mais Educação e o processo educativo. O programa representa 
uma oportunidade de pensar no processo de alfabetização e letramento das 
crianças, nos processos avaliativos, nas taxas de evasão e reprovação e nos 
resultados a partir dos indicadores educacionais.  

Também oferta Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Fundamental e 
para o Ensino Médio. Nesse anos de 2017 iniciamos a oferta para os alunos com 
carga horária de 50% no Ensino Fundamental, atendendo a uma reinvindicação da 
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comunidade escolar. 
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6. OCUPAÇÃO DO TEMPO E DOS ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 
 

O colégio preocupa-se com o respeito e o reconhecimento às diferenças 
individuais e potencialidades dos alunos, não apenas de alunos que apresentam 
características diferenciadas decorrentes de deficiências, mas de condições 
socioculturais diversas e econômicas desfavoráveis. 
 É necessário universalizar o acesso às escolas e, com este propósito, busca-
se o processo de inclusão educacional, assegurando o direito à igualdade com 
equidade de oportunidades. A inclusão é um projeto gradativo, dinâmico e em 
transformação que exige o absoluto respeito às diferenças, garantindo os apoios e 
serviços especializados para que cada um venha a aprender.  

Assim, entende que é direito constitucional da pessoa com necessidades 
especiais, na escolha da forma de educação que melhor se ajuste às suas 
necessidades, circunstâncias e aspirações, promovendo um processo de inclusão 
responsável. Por isso, conta no colégio com atendimento na Sala de Recursos 
Multifuncional Tipo I com profissionais especializados e possui parceria com outras 
escolas do município onde funcionam os Centros de Atendimento Especializado em 
deficiência auditiva e visual para atendimento aos alunos que necessitam. 

O colégio oferece, na modalidade de Educação Especial, o atendimento na 
Sala de Recursos Multifuncional (Tipo l) para os alunos que apresentam deficiência 
intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e 
transtornos funcionais específicos em conformidade com a INSTRUÇÃO N.o 
07/2016 - SEED/SUED. A Sala de Recursos Multifuncional (Tipo l) tem como 
objetivo apoiar o sistema de ensino, com vistas a complementar a escolarização de 
alunos com deficiência intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos 
funcionais específicos e transtornos globais do desenvolvimento, tendo atendimento 
educacional com professoras especializadas na área, através de um cronograma 
pré-estabelecido de forma individual ou em grupo, procurando partir das 
necessidades e dificuldades de aprendizagens específicas de cada aluno 
contribuindo para a aprendizagem de conteúdos na classe regular. 
 A avaliação para ingresso na sala de recursos multifuncional será realizada 
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pelo professor da sala de Recursos Multifuncional (tipo l) e/ou pedagogo acrescida 
do parecer de especialistas (psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psiquiatras, 
neurologistas e psicopedagogos). 
 Pode ser um atendimento individual/ou coletivo, procurando respeitar as 
necessidades, ritmos e defasagens escolares de cada aluno. 
 A sala de recursos multifuncional (Tipo l) organizará um Plano de 
Atendimento Educacional Especializado, que é uma proposta de intervenção 
pedagógica a ser desenvolvida de acordo com a especificidade de cada aluno, 
oferecendo subsídios pedagógicos, contribuindo para a aprendizagem dos 
conteúdos na classe comum e utilizando estratégias e metodologias diferenciadas, 
visando atender aos eixos: atendimento individual, trabalho coletivo com professores 
da classe comum e trabalho colaborativo com a família. 
 Os conteúdos trabalhados estão relacionados ao desenvolvimento dos 
seguintes aspectos: psicomotricidade, percepção espacial e temporal, memória, 
atenção, raciocínio, conceituação, linguagem, desenvolvimento afetivo e emocional, 
conteúdos acadêmicos e socialização. 
 Após detectadas as dificuldades e defasagens do aluno, são realizados os 
atendimentos com atividades lúdicas, recreativas de danças e artes, acadêmicas; 
atividades estas prazerosas, que proporcionarão situações onde os alunos poderão 
expressar seus sentimentos, vivenciar situações de reflexão, atenção, e tomar 
decisões, exercitar os conteúdos que já sabem e os que vão aprender, buscando 
sua autoconfiança, levantando sua autoestima e levando a independência escolar. 
 A Sala de Recursos Multifuncional utiliza-se uma sala de aula com materiais 
didático-pedagógicos de acessibilidade, recursos pedagógicos específicos 
adaptados, equipamentos tecnológicos e mobiliários, buscando atender aos alunos 
em todos os aspectos. Na sala de Recursos Multifuncional os alunos podem contar 
também com dois computadores e um notebook para o desenvolvimento de suas 
atividades, além de muitos outros materiais diversificados como jogos pedagógicos e 
outros que valorizem os aspectos lúdicos, estimulem a criatividade, a cooperação, a 
reciprocidade e promovam o desenvolvimento dos processos cognitivos. No ano de 
2014 a escola recebeu mais     máquinas para a sala de recursos multifuncional e 
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uma caixa com diversos materiais pedagógicos que auxiliarão os trabalhos 
realizados com os alunos. A escola, preocupada em proporcionar um ambiente que 
favoreça um melhor desenvolvimento das atividades está adequando um novo 
espaço para a Sala de Recursos Multifuncional. 

O colégio funciona num prédio de construção moderna e ampla com 
1.797,11m² de área construída em quatro pavilhões ligados por um corredor coberto 
e 10.290,00m² de área total do terreno. 
 A utilização dos espaços do colégio para a realização das atividades 
escolares são determinadas de acordo com a demanda no período matutino, 
vespertino e noturno. 
 No primeiro pavilhão funciona uma sala para  a secretaria, uma sala para os 
professores, uma sala para a Equipe Pedagógica, uma sala para almoxarifado, uma 
sala para a direção, um banheiro masculino  e um banheiro feminino para 
professores, uma sala ampla para biblioteca com almoxarifado, uma sala para 
laboratório de ciências com almoxarifado e uma sala destinada para atendimento da 
sala de recursos, que devido ao número elevado de alunos foi transferida para uma 
sala de aula, onde estão sendo realizadas as adaptações necessárias para melhor 
atendimento dos alunos. 
 No segundo pavilhão funciona um salão amplo para refeitório, uma sala para 
cozinha, com banheiro e almoxarifado, uma sala para multiuso com almoxarifado, 
um banheiro para deficiente físico, um banheiro masculino e um banheiro feminino, 
uma sala para laboratório de informática, com 10 multiterminais e 26 monitores e 10 
multiterminais e 18 monitores do PROINFO e, bebedouro com água gelada. 
 No terceiro pavilhão tem quatro salas de aula, um banheiro masculino, um 
banheiro feminino e duas salas para almoxarifado, na qual uma está sendo utilizada 
como sala de Educação Física. 
 No quarto pavilhão, no andar superior, há quatro salas de aula, um 
bebedouro, um banheiro feminino, um banheiro para deficiente. No térreo conta com 
quatro salas de aula, um bebedouro, um banheiro masculino, um banheiro para 
deficiente e um porão, utilizado como almoxarifado. 
 Todas as salas de aula são equipadas com TV pendrive, oportunizando aos 
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professores um melhor prática pedagógica, utilizando-se das tecnologias para 
enriquecer ainda mais a prática. Possuem também ventiladores, tornando os dias 
quentes mais amenos e agradáveis, favorecendo o estudo em um ambiente 
satisfatório. 
 Para as aulas de Educação Física são utilizadas as salas de aula para as 
aulas teóricas e, para as aulas práticas, duas quadras poliesportivas, sendo uma 
coberta, para melhor atender aos alunos em dias de sol forte e chuva, uma mini-
quadra para brincadeiras recreativas e esportivas, um campo de futebol, 3 mesas de 
pingue-pongue e seis mesas de xadrez.  
 Entre o campo de futebol e a quadra encontra-se uma casa de quatro 
cômodos de alvenaria ocupada por um policial militar, atendendo as instruções da 
SEED. 
 A merenda, que é bem aceita pela comunidade escolar é servida no intervalo, 
nos três turnos, na cantina para todos os alunos. Essa merenda vem da Fundepar, 
complementada com o Fundo Rotativo, a Compra Direta na Escola e doações da 
comunidade. 
 O lixo da escola é colocado em recipiente adequado e recolhido diariamente 
pela coleta de lixo da Prefeitura. O colégio possui também a coleta seletiva de lixo, 
possibilitando separar o lixo para reciclagem. 
  O colégio é abastecido diariamente pela SANEPAR com água potável, bem 
como a rede de esgoto que atende as necessidades da escola. 
 A energia elétrica é fornecida pela COPEL. Também contamos com duas 
linhas telefônicas liberada pela TELEPAR, sendo uma só para o recebimento de 
ligações. Essas linhas são mantidas pelo mantenedor. 

O ambiente para estudo é agradável e acolhedor, pois os alunos estudam em 
salas bem ventiladas e iluminadas. Todas as salas possuem cortinas e ventiladores, 
as carteiras e os pisos são claros e, em cada sala possui um mural para recados. 
Em cada sala de aula há uma TV Pendrive e um aparelho de DVD, oportunizando 
aos professores o enriquecimento de suas aulas. A limpeza nas salas de aula, nos 
banheiros e em toda o colégio é realizada 3 vezes por dia, higienizando todas as 
áreas com desinfetante e álcool. 



25 
 O colégio possui sala de multiuso que é utilizada por todas as disciplinas em 
atividades diferenciadas e extraclasse. Esta sala dispõe também de uma TV 43 
polegadas para utilização pelos alunos e professores. 
 O colégio possui ainda o laboratório de Ciências, que permite aos professores 
desenvolverem experimentos científicos com os alunos. Para utilização do 
laboratório de Ciências, os professores precisam agendar com antecedência para 
não coincidir com a utilização por outras turmas. Também possui o laboratório de 
informática composto de 4 multiterminais e 20 monitores do Paraná Digital, 10 
multiterminais e 18 monitores do PROINFO.  O colégio possui ainda a biblioteca, 
utilizada pelos alunos para a realização de leitura e trabalhos de pesquisa. A 
biblioteca vem recebendo vários exemplares de livros para sua implementação, mas 
ainda é insuficiente para atendimento dos alunos e, é projeto do colégio informatizá-
la para facilitar o acesso. A biblioteca possui um regulamento próprio para utilização. 
Na biblioteca, na Sala da Equipe Pedagógica e na sala dos professores possui 
instalado uma máquina do Paraná Digital. 
 Para utilização do laboratório de informática, é necessário o agendamento 
com antecedência para que o ADM local possa preparar a sala e as máquinas para 
utilização e o professor precisa preparar sua aula com antecedência, preenchendo e 
entregando a Equipe Pedagógica um planejamento de aula de informática para ser 
deferido e acompanhada sua execução. 
 Para as aulas de Educação Física, o colégio dispõe de três quadras, sendo 
uma coberta, um campo suíço, um espaço reservado para as 4 mesas de pingue-
pongue, um outro espaço para atividades recreativas e esportivas e 6 mesas para 
jogos de xadrez. 
 O colégio funciona num prédio de construção moderna e ampla com 
1.797,11m² de área construída em quatro pavilhões ligados por um corredor coberto 
e 10.290,00m² de área total do terreno. 
 A utilização dos espaços do colégio para a realização das atividades 
escolares são determinadas de acordo com a demanda no período matutino, 
vespertino e noturno. 
 No primeiro pavilhão funciona uma sala para  a secretaria, uma sala para os 
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professores, uma sala para a Equipe Pedagógica, uma sala para almoxarifado, uma 
sala para a direção, um banheiro masculino  e um banheiro feminino para 
professores, uma sala ampla para biblioteca com almoxarifado, uma sala para 
laboratório de ciências com almoxarifado e uma sala destinada para atendimento da 
sala de recursos, que devido ao número elevado de alunos foi transferida para uma 
sala de aula, onde estão sendo realizadas as adaptações necessárias para melhor 
atendimento dos alunos. 
 No segundo pavilhão funciona um salão amplo para refeitório, uma sala para 
cozinha, com banheiro e almoxarifado, uma sala para multiuso com almoxarifado, 
um banheiro para deficiente físico,  um banheiro masculino e um banheiro feminino, 
uma sala para laboratório de informática, com 10 multiterminais e 26 monitores e 10 
multiterminais e 18 monitores do PROINFO e, bebedouro com água gelada. 
 No terceiro pavilhão tem quatro salas de aula, um banheiro masculino, um 
banheiro feminino e duas salas para almoxarifado, na qual uma está sendo utilizada 
como sala de Educação Física. 
 No quarto pavilhão, no andar superior, há quatro salas de aula, um 
bebedouro, um banheiro feminino, um banheiro para deficiente. No térreo conta com 
quatro salas de aula, um bebedouro, um banheiro masculino, um banheiro para 
deficiente e um porão, utilizado como almoxarifado. 
 Todas as salas de aula são equipadas com TV pendrive, oportunizando aos 
professores um melhor prática pedagógica, utilizando-se das tecnologias para 
enriquecer ainda mais a prática. Possuem também ventiladores, tornando os dias 
quentes mais amenos e agradáveis, favorecendo o estudo em um ambiente 
satisfatório. 
 Para as aulas de Educação Física são utilizadas as salas de aula para as 
aulas teóricas e, para as aulas práticas, duas quadras poliesportivas, sendo uma 
coberta, para melhor atender aos alunos em dias de sol forte e chuva, uma mini-
quadra para brincadeiras recreativas e esportivas, um campo de futebol, 3 mesas de 
pingue-pongue e seis mesas de xadrez.  
 Entre o campo de futebol e a quadra encontra-se uma casa de quatro 
cômodos de alvenaria ocupada por um policial militar, atendendo as instruções da 
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SEED. 
 A merenda, que é bem aceita pela comunidade escolar é servida no intervalo, 
nos três turnos, na cantina para todos os alunos. Essa merenda vem da Fundepar, 
complementada com o Fundo Rotativo, a Compra Direta na Escola e doações da 
comunidade. 
 O lixo da escola é colocado em recipiente adequado e recolhido diariamente 
pela coleta de lixo da Prefeitura. O colégio possui também a coleta seletiva de lixo, 
possibilitando separar o lixo para reciclagem. 
  O colégio é abastecido diariamente pela SANEPAR com água potável, bem 
como a rede de esgoto que atende as necessidades da escola. 
 A energia elétrica é fornecida pela COPEL. Também contamos com duas 
linhas telefônicas liberada pela TELEPAR, sendo uma só para o recebimento de 
ligações. Essas linhas são mantidas pelo mantenedor. 
 O colégio possuía até 2013 em funcionamento o Programa Atividades 
Complementares Curriculares em Contraturno Permanente, que implicava numa 
seleção de atividades organizadas nas áreas do conhecimento articuladas aos 
componentes curriculares, nos seguintes macrocampos: 1. Aprofundamento da 
Aprendizagem; 2. Experimentação e Iniciação Científica; 3. Cultura e Arte; 4. 
Esporte e Lazer; 5. Tecnologias da Informação, da comunicação e uso de mídias; 6. 
Meio ambiente; 7. Direitos Humanos; Promoção da Saúde; Mundo do trabalho e 
geração de rendas. No final do ano de 2013, como ofertava a Proposta de 
Atividades Complementares Curriculares em Contraturno Permanente, o colégio foi 
convidado a fazer a adesão ao Programa Mais Educação (Resolução nº 34/2013 – 
MEC), para iniciar a partir de março de 2014. Assim, todas as atividades do 
Programa de Atividades Curriculares Complementares em Contraturno Permanente, 
tornaram-se Programa Mais Educação. As atividades do programa atendiam aos 
macrocampos: Esporte e Lazer (Futsal); Comunicação, Uso de Mídias e Cultura 
Digital e Tecnológica; Acompanhamento Pedagógico (Orientação de Estudos e 
Leitura); Cultura, Artes e Educação Patrimonial (Dança) e Esporte e Lazer (Futebol). 
 Está em funcionamento no colégio, neste ano de 2017 uma atividade do 
Programa de Atendimento Especializado de Treinamento Esportivo – Xadrez. 
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 O Programa de Atendimento Especializado – Xadrez está funcionando nos 
seguintes horários: 
 
DIA DA SEMANA  HORÁRIO 
Terça-feira 13h às 14h40min 
Quarta-feira 13h às 14h40min 
 
 
       A partir de 2017 o colégio passou a ofertar o Programa Novo Mais Educação, 
com aulas de Acompanhamento Pedagógico nas disciplinas de Língua Portuguesa e 
Matemática para os alunos de 6º e 7º Ano, com o seguinte horário: 
 
 
 
DIA DA SEMANA  HORÁRIO 
Terça- feira: 
1ª e 2ª aula – Língua Portuguesa 
3ª e 4ª aula - Matemática 

7h15min às 10h45min 

Quarta-feira: 
1ª e 2ª aula – Língua Portuguesa 
3ª e 4ª aula - Matemática 

7h15min às 10h45min 

 
O colégio possui parceria com Instituições de Ensino Superior, possibilitando 

a realização de estágios supervisionados aos alunos, conforme as normas do curso 
e o desenvolvimento de projetos que auxiliam no reforço da aprendizagem dos 
conteúdos trabalhados em sala de aula. 
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7. ORGANIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado - Ensino Fundamental 
Anos Finais (6º ao 9º anos) e EJA – Ensino Fundamental Fase II e Ensino Médio 
atende a uma comunidade fixa, cujas famílias residem na zona urbana e zona rural 
provenientes, em sua maioria, de uma classe social média baixa. A maioria dos pais 
não possui a escolaridade básica e são trabalhadores que recebem renda mínima. 
As profissões mais comuns são as de empregados informais como trabalhador rural, 
diaristas, empregadas domésticas entre outros. Entre os trabalhadores rurais 
frequentemente ocorrem as migrações sazonais que resultam em transferências e 
nova matricula no mesmo ano letivo. Os pais, em grande parte, trabalham o dia todo 
e os filhos permanecem a maior parte do tempo sozinhos, sem uma orientação 
adequada e, principalmente, recebem o mínimo de atenção de sua família. São 
crianças com muita carência afetiva, que vem buscar na escola suprir essas 
deficiências, além de que apresentam um certo grau de agressividade, decorrente 
do que vivenciam em sua casa, sendo difícil o relacionamento com todos os 
professores. Diante desta realidade, alguns alunos apresentam poucas perspectivas 
de um futuro melhor, não demonstrando vontade e interesse pelos estudos, o que 
acaba resultando em evasão e repetência, sendo maior no período noturno.  
 
 
7.1. Histórico da Instituição 

 
O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado – Ensino Fundamental 

e Médio está localizada no município de Uraí, que conta atualmente com 12.000 
habitantes aproximadamente, situada na região nordeste da cidade, na Alameda 
Jean Fumière, número 135, Telefone/Fax: 43-3541-2984. 
 Foi fundada no ano de 1956, pelo Decreto nº 2698 de 25/04/1956, 
funcionando em prédio que a princípio fora edificado para funcionamento do Grupo 
Escolar de Uraí e posteriormente cedido, ampliado e adequado para seu 
funcionamento. 
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 Nos anos de 1956 a 1967 era denominado Ginásio Estadual de Uraí. 
 Seu primeiro diretor foi a Sr. Takumi Haída. 
 Os primeiros professores foram: Irene Luiza Gozzo de Jesus, Emília Ramos 
de Oliveira, Frank Ogata, Paulo Mozart Machado, Ruth Santa Maria Machado, 
Afonso Doin Azolin, Márcio Celso Reis Sandoval, Basileu Marfará, César Jacomino, 
Zilda Garcia Matta, funcionando nos turnos: matutino e noturno. Começou a 
funcionar com a primeira turma em primeiro de março de 1957. A grande maioria dos 
alunos era oriunda de famílias de descendência japonesa. 
 Em 1958, foi designado como novo diretor o professor Basileu Marfará, que 
transferiu o cargo de direção ao Professor Paulo Mozart Machado em 1960. Em 
1961, foi designado o professor José Calixto de Sales, como diretor. Em 1964, foi 
designado como diretor o professor Shiguer Shiguihara e em 1967 transferiu o cargo 
de direção para o professor Paulo Mozart Machado. No ano de 1968, passou a ser 
denominado “Colégio Estadual de Uraí” pelo Decreto nº 8205 de 28//12/1967, uma 
vez que preenchia devidamente as exigências previstas na Resolução nº 30/66 do 
Conselho Estadual de Educação, autorizado o funcionamento pela portaria 
12927/67, de acordo com o parágrafo único do artigo 48, da Lei nº 4978, do Sistema 
Estadual de Ensino, de 05/12/11964 (1º Ciclo Ginasial e 2º Ciclo Colegial) conforme 
a Lei 4024/61.  
Em 1974, o referido Estabelecimento de Ensino, começou a funcionar pela Lei 
5692/71, iniciando com as 5ª séries do turno diurno, passando gradativamente até 
extinguir todas as séries nos anos subseqüentes. 
 Em 1977 foi designada a professora Mariliza Bachim Mazzini como diretora e 
em dezembro de 1977 transferiu o cargo de direção para o professor Basileu 
Marfará. 
 Em 1981, foi transformado e autorizado a funcionar de acordo com a 
resolução nº 2251/80 de 20/04/81, como um dos Estabelecimentos que fazia parte 
de Complexo Escolar Henrique Brusiani – Ensino de 1º Grau, passando a 
denominar-se “Escola Professor Paulo Mozart Machado – Ensino de 1º Grau”. 
Nessa ocasião o curso colegial passou a pertencer ao “Colégio Professora Regina 
Tokano Ensino de 2º Grau”. 
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 De fevereiro a maio de 1982, assumiu a Direção da Escola a Professora 
Elizabeth Cândida Toledo Fernandes. De maio de 1982 até 24/11/1983, volta à 
Direção da escola o Professor Basileu Marfará. 
 Em 1983, passou a denominar-se “Escola Estadual Professor Paulo Mozart 
Machado – Ensino de 1º Grau”, conforme Resolução nº 690/83 de 07/03/1983, 
D.O.E de 14/04/1983. 
 Neste mesmo ano, ou seja, 1983, houve eleição para diretor e pela Resolução 
nº 3745/83 de 24/11/1983, voltou assumir a Direção da Escola o professor Basileu 
Marfará, permanecendo na mesma até o ano de 1985. 
 A partir de 09/01/1986 até o ano de 1988 esteve na direção a professora 
Zuleica Zamariam Brusiani. 
 Durante o período de 16/02/1989 a 07/021995 foi designada a professora 
Marli Fernandes Navarro como diretora. 
 De 08/02/1995 a 26/10/2001 o professor Laudelino Feliciano Navarro exerceu 
o cargo de diretor, tendo a professora Marisa Fernandes de Oliveira Silva no cargo 
de Diretora Auxiliar. 
 No ano de 1998, a partir do Ato Administrativo nº 289/98 do Núcleo Regional 
de Educação de Cornélio Procópio, a Escola passou a denominar-se Escola 
Estadual Professor Paulo Mozart Machado – Ensino Fundamental. 
 A partir de 01/11/01 através da Resolução nº 3069/01 assumiu a direção da 
Escola, a professora Marli Sayoko Iwai Okabe e foi reconduzida ao cargo 
novamente, através de eleição, pela Resolução 4254/03 de 23/01/04, permanecendo 
até o mês de maio, quando a mesma deixou a Direção para assumir o PDE, 
assumindo em seu lugar a Vice-Diretora Maria Fernandes de Oliveira, com a Res. Nº 
de 01791/09, DOE – 08/06/2009. Em agosto de 2010, após retornar do PDE, 
reassume a direção a professora Marli Iwai Sayoko Okabe, com a Res.  Nº 
03887/10, DOE 17/09/2010. Em 2015, com a aposentadoria da professora Marisa, 
assumiu a direção a professora Ivone Aparecida dos Santos Galvão. 
No ano de 2005 foi autorizado o funcionamento de Sala de Recursos/Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª Série), Área da Deficiência Intelectual e Distúrbios de 
Aprendizagem, através da Resolução 2272/05 de 25/08/2005. 
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 No ano de 2006 foi autorizada a ampliação da carga horária da Sala de 
Recursos/Ensino Fundamental (5ª a 8ª Série), Área da Deficiência Mental e 
Distúrbios de Aprendizagem, através do Parecer 745/07 – CEF/SEED. 
A partir 2012 a escola passou a receber os alunos matriculados nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental de 9 anos e com isso, implantou de forma simultânea, os Anos 
Finais do Ensino Fundamental de 9 Anos, em conformidade com a Legislação que 
normatiza: LDBEN 9394/96; Lei nº 10172/01 – PNE; Lei Ordinária nº 11.114/05; Lei 
nº 11274/06; Res. Nº 07/10 – CNE/CEB; Res. Nº 04/10 – CNE/ CEB; Del. Nº 03/06 – 
CEE; Del. Nº 02/07 – CEE; Inst. Nº008/2011 – SUED/SEED. 
 Com o processo de cessação da Educação de Jovens e Adultos em outra 
escola do município e, para atender a demanda, obedecendo a Lei 9394/96 – LDB, 
iniciou-se o processo, que no ano de 2005 foi autorizado, da abertura do Ensino 
Regular de 5ª e 6 ª Séries no período noturno, para o início das aulas no ano de 
2006. Em 2007, num processo gradativo, formou-se uma turma de 7ª Série. A 8ª 
Série também foi autorizada no final de 2006, para funcionamento a partir de 2007.
 No ano de 2013 foi autorizada a Educação de Jovens e Adultos – Ensino 
Fundamental e Médio, através da Resolução nº 7013/12 – CEE. 
 A partir de 2013, com a implantação da Educação de Jovens e Adultos, a 
escola recebeu outra denominação Colégio Estadual Professor Paulo Mozart 
Machado – Ensino Fundamental e Médio 

O Ensino Fundamental Anos Finais foi reconhecido no ano de 2015, através 
da Resolução nº 2905/15-SEED, de 17/09/15 e Parecer nº 180/15-CEE/CEIF, de 
25/08/15 e o Ensino Médio também foi reconhecido em 2015 com a Resolução nº 
2904/15-SEED de 17/09/15 e Parecer nº 375/15-CEE/CEEP de 26/08/15. 

Atende atualmente cerca de 553 alunos no período matutino, vespertino e 
noturno. 
 
Nomes do Estabelecimento 

Ano Denominação 
1956 a 1967 Ginásio Estadual de Uraí 
1968 a 1980 Colégio Estadual de Uraí 
1981 a 1982  Escola Professor Paulo Mozart Machado - Ensino de 1º Grau 
1983 a 1997 Escola Estadual Professor Paulo Mozart Machado - Ensino de 1º Grau 
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 1998 a 2013 Escola Estadual Professor Paulo Mozart Machado - Ensino Fundamental 
A partir de 
2013 

Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado – EFM 
 
Resumo dos Atos Oficiais 

Ato/Numero/Data/DOE Assunto 
Decreto 2698/56 de 
25/04/1956 

Criação do Ginásio Estadual de Uraí 
Decreto 8205/67 de 28/12/1967 Criação do Colégio Estadual de Uraí 
Portaria 12927/67 Autorização para funcionamento 
Resolução 2251/80 de 
05/11/80 

Mudança de denominação e autorização de funcionamento: 
Escola Professor Paulo Mozart Machado – Ensino de 1º 
Grau 

Resolução 2851/81 de 
30/12/81 

Reconhecimento do Estabelecimento e do Curso 
Resolução 690/83 de 
07/03/83 e 14/04/83 

Mudança de denominação “ Escola Estadual Professor Paulo 
Mozart Machado- Ensino de 1º Grau 

Ato administrativo 289/98 
de 23/09/1998 

Escola Estadual Professor Paulo Mozart Machado – Ensino 
Fundamental 

Resolução Nº 2272/05 de 
25/08/2005 

Sala de Recursos 
Resolução Nº385/06 DOE 
08/03/2006  

Renovação do Reconhecimento do Curso 
Parecer 745/07 - 
CEF/SEED 

Ampliação da Carga Horária – Sala de Recursos 
 Resolução nº 4215/2009 – 
DOE         

Autorização - Sala de Recurso Multifuncional tipo l 
 Resolução nº 2595/2012 - 
DOE 

Renovação – Sala de Recursos Multifuncional Tipo l 
Resolução nº 7013/12 - 
CEE 

Autorização – Educação de Jovens e Adultos - EF e M e 
mudança na denominação: “Colégio Estadual Professor 
Paulo Mozart Machado – EFeM”. 

Resolução nº 2905/15-
SEED e Parecer nº 180/15-
CEE/CEIF de 28/08/15. 

Reconhecimento do Ensino Fundamental – Fase ll, 
presencial, na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos. 

Resolução nº 2904/15-
SEED, de 17/09/15 e 
Parecer nº 375/15-
CEE/CEEP 

Reconhecimento do Ensino Médio, presencial, na 
modalidade Educação de Jovens e Adultos. 
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 7.2. Resultados Educacionais  
 
 De acordo com o rendimento/movimento escolar nos últimos anos obtivemos 
os seguintes resultados: 
 

Rendimento Escolar - Ano 2012 
 

Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono Total de 
Aprovados 

Aprovados 
por Conselho 

de Classe 
Ensino Fundamental 9 anos 

6º Ano 83,10% 30,51% 7,75% 9,15% 
7º Ano 88,17% 30,87% 10,06% 1,78% 
8º Ano 76,63% 29,08% 19,02% 4,35% 
9º Ano 82,12% 49,19% 8,61% 9,27% 

Total do Ensino 82,35% 34,59% 11,76% 5,88% 
Fonte: SERE / ABC   

Rendimento Escolar - Ano 2013 
 

Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovaç

ão 

 
Taxa de 

Abandono Total de 
Aprovados 

Aprovados por 
Conselho de 

Classe 
Ensino Fundamental 9 anos 

6º Ano 88,55% 7,76% 9,92% 1,53% 
7º Ano 83,47% 16,83% 14,88% 1,65% 
8º Ano 79,68% 16,78% 12,30% 8,02% 
9º Ano 77,85% 22,76% 12,03% 10,13% 

Total do Ensino 81,91% 16,16% 12,23% 5,86% 
Fonte: SERE / ABC   
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Rendimento Escolar - Ano 2014 

 

Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono Total de 
Aprovados 

Aprovados por 
Conselho de 

Classe 
Ensino Fundamental 9 anos 

6º Ano 92,62% 14,16% 4,92% 2,46% 
7º Ano 86,05% 22,52% 12,40% 1,55% 
8º Ano 81,58% 23,66% 14,91% 3,51% 
9º Ano 82,86% 30,34% 13,14% 4,00% 

Total do Ensino 85,56% 23,16% 11,48% 11,52% 
Fonte: SERE / ABC   

Rendimento Escolar - Ano 2015 
 

Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono Total de 
Aprovados 

Aprovados por 
Conselho de 

Classe 
Ensino Fundamental 9 anos 

6º Ano 81,03% 22,345 15,52% 3,45% 
7º Ano 80,67% 29,17% 16,81% 2,52% 
8º Ano 82,64% 31,00% 16,53% 0,83% 
9º Ano 85,32% 39,78% 10,09% 4,59% 

Total do Ensino 82,37% 30,55% 14,84% 2,80% 
Fonte: SERE / ABC    

Rendimento Escolar - Ano 2016 
 

Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono Total de 
Aprovados 

Aprovados por 
Conselho de 

Classe 
Ensino Fundamental 9 anos 

6º Ano 79,60% 22,00% 20,30% 0,00% 
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Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono Total de 
Aprovados 

Aprovados por 
Conselho de 

Classe 
Ensino Fundamental 9 anos 

7º Ano 81,00% 27,70% 18,90% 0,00% 
8º Ano 87,80% 18,80% 16,53% 0,00% 
9º Ano 87,20% 24,70% 12,10% 0,00% 

Total do Ensino 83,90% 23,20% 16,00% 0,00% 
 

O resultado obtido pela escola no  IDEB no ano de 2005 foi de 3,8. Em 2007 
foi  de 3,7 e em 2009 foi de 4,1. Em 2011, o resultado obtido pela escola foi de 3,4, 
em  2013 foi 3,9 e no ano de 2015 4,5. 
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7.3 Equipe Pedagógica, técnica, docente e funcional                  
 
Direção/Equipe Pedagógica 
 
RG NOME LF VINC. CH DISCIPLINA GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

8629336-6 
 

Andréa Panfieti - 
PDE 

1 QPM 20 Prof. Pedagogo Pedagogia Educação de 0 a 6 anos (Educação Infantil) 
Psicopedagogia Institucional 
Clínica Psicopedagógica 

7669950-0 Roberval do 
Carmo Batista 

1 QPM 20 Prof. Pedagogo Pedagogia Psicopedagogia Institucional e 
Clínica  

1098547-1 Mercedes Luquini 
Barizon- PDE 

1 QPM 20 Prof. Pedagogo Pedagogia Supervisão, Orientação e Administração 
Escolar e Metodologia e Didática do ensino 

1884305-6 Maria Isabel 
Fiorim- PDE 

1 QPM 20 Prof. Pedagogo Pedagogia Supervisão, Orientação e Administração 
Escolar e Metodologia e didática do Ensino 

3492277-7 Sheilla Regina 
Ferreira 

1 QPM 20 Prof. Pedagogo Pedagogia 
Educação 

Física 
Metodologia de Ensino 
Administração, Supervisão e Orientação 
Educacional 

4983778-0 Ivone Aparecida 
dos Santos - PDE 

1 QPM 40 Diretora Pedagogia Metodologia e Didática do Ensino 

7283341-4 Juliane Cristina 
Ribeiro da Silva - 
PDE 

1 QPM 40 Diretora Auxiliar Licenciatura 
em História 

Supervisão, Orientação e Administração 
Escolar 
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Apoio Técnico-Administrativo 
 

RG NOME LF VINC. CH FUNÇÃO GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 
4980307-9 Cristiane Leiko 

Nishiyama  
1 QFEB 40 Agente 

Educacional II 
Educação Física 
Profuncionário: 
Multimeios Didáticos 

Metodologia e Didática do 
Ensino 

7775957-3 Cristiane Barizon 
Cassiano 

1 QFEB 40 Agente 
Educacional ll 

Administração de 
Empresas 

Leitura e Cultura 
5941407-0 Luciana Cristina Cano 

Picone 
1 QFEB 40 Agente 

Educacional II – 
RDE 

Pedagogia 
Profuncionário: 
Multimeios Didáticos 

Psicopedagogia Institucional 
Clínica Psicopedagógica 

3073363-0 Sueli Akemi Murobushi 
Ozawa 

1 QFEB 40 Agente 
Educacional II  
Agente de Leitura 

Tecnólogo 
Processamento de 
dados 
Profuncionário: 
Secretaria Escolar  

Gestão Escolar 

3017520-4 Sueli Geraldes 1 QPPE 40 Técnico 
Administrativo  
Agente de Leitura 
 

Geografia 
Profuncionário: 
Biblioteconomia 

Psicopedagogia 

4983790-9 Simone de Oliveira 1 QFEB 40 Agente 
Educacional II 
Adm Local  
Secretária 

Administração de 
Empresas e Rural  
Profuncionário: 
Multimeios Didáticos 

Gestão Pública Municipal 
Neuropedagogia na 
Educação 
Educação Especial 
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Psicopedagogia Clínica e 
Institucional 

5302253-7 Sandro César de 
Oliveira 

1 QFEB 40 Agente 
Educacional II 

Economia 
Profuncionário: 
Secretaria Escolar 

Educação de Jovens e 
Adultos 
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Equipe Docente 
 

RG NOME LF VINC DISCIPLINA GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 
8376342-6 Adriana Molonha 4 REPR Língua 

Portuguesa 
Licenciatura em 
Letras – Língua 
Portuguesa/Espanh
ol 

Literatura Brasileira 
Educação Especial (em curso) 

5675906-9   Ademir Martins dos 
Anjos 

2 REPR Física Ciências Contábeis 
Física 

Educação Especial 
9457213-4 Amanda Roberta 

Sanchez Campos 
5 REPR LEM-Inglês Língua Portuguesa 

Língua Inglesa 
 

3427027-9 Ana Adélia Caruano 2 QPM Educação Física Licenciatura em 
Educação Física 

Orientação, Supervisão e 
Administração Escolar 

3758020-1 Ana Adelia Marchini – 
PDE 

2 
 

QPM LEM- Inglês/ 
Língua 
Portuguesa 
Mc Orientação 
em Leitura 
Mc Uso de 
Mídias 

Licenciatura em 
Letras – Língua 
Portuguesa/Inglês 

Supervisão, Orientação e 
Administração Escolar 

6281911-1 Analu Cristina Botelho 1 QPM Língua 
Portuguesa 

Licenciatura em 
Letras – Língua 
Portuguesa/Inglês 
Farmácia 

Língua Portuguesa 
Administração, Orientação e 
Supervisão Escolar 

8866047-1 Anderson Benato 
Manganaro 

58 REPR Ensino Religioso História 
Sociologia 

Psicopedagogia Institucional 
Política e Sociedade 
Tecnologia do Ensino à Distância 

5735403-8 Ângela Teófilo 
Salgado Zechim 

1 QPM 
SC02 

Ciências 
Matemática 

Licenciatura em 
Ciências com 

Psicopedagogia Institucional 
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Habilitação em 
Biologia 

1072131-8 Antonio Carlos de 
Oliveira – PDE 

21 QPM Matemática Licenciatura em 
Matemática 
Habilitação em 
Física 

Matemática 

5042642-4 Antonio Teodoro de 
Almeida Filho 

4 REPR História 
Ensino Religioso 

Licenciatura em 
História 

História e Geografia 
Tecnologia e Metodologia 
Filosofia e Sociologia 

6795615-0 César Fronja 7 REPR Educação Física Licenciatura em 
Educação Física 

Gestão Escolar 
Educação Especial 
Educação Física Escolar 

2256460-9 Conceição Aparecida 
Cardamone 
(READAPTAÇÃO) 

2 QPM Educação Física Licenciatura em 
Educação Física 

Metodologia e Didática do Ensino 

7292669-2 Conceição Aparecida 
Inocenti Iwai 

1 QPM Geografia Licenciatura em 
Geografia 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável 
Educação Inclusiva 

4933424-9 Débora Cristina 
Martins Oliveira 

1 QPM Ciências Licenciatura em 
Ciências 

Metodologia e Didática do Ensino 
1342374-1 Elizabeth Hiroko Ito 4 REPR LEM-Inglês Licenciatura em 

Letras 
 

4555109-1 Elyane Christine 
Colombaroli – PDE 

3 QPM Língua 
Portuguesa 
 

Licenciatura em 
Letras – Língua 
Portuguesa/Inglês 

Metodologia e Didática do Ensino 

10367322-4 Flávia Adriano da 
Rocha 

2 REPR Geografia Licenciatura em 
Geografia 

Educação Ambiental – Metodologia 
do Ensino de História e Geografia 

10141864-2 Flávia Eloisa dos 
Santos 

3 REPR Língua 
Portuguesa 

Licenciatura em 
Letras – Língua 

Gestão Social 
Educação Especial 
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LEM-Inglês 
 

Portuguesa/Inglês 
Bacharel em 
Serviço Social 

5994958-6 Gislaine Gomes 
Doneze Camilo – PDE 

2 QPM 
S100 

Matemática 
 

Licenciatura em 
Ciências Naturais 
Habilitação em 
Matemática 
Educação Especial 

Matemática 

1931153-8 Guido Day 
(READAPTAÇÃO) 

21 QPM Educação Física Licenciatura em 
Educação Física 

Metodologia e Didática do Ensino 
5248561-4 Izabel Cristina Canin 

Leite 
1 SC02 Matemática Licenciatura em 

Ciências Naturais 
Habilitação em 
Matemática 

Metodologia e Didática do Ensino 

13090632-0 Jennyfer Thays dos 
Reis 

1 REPR Matemática Licenciatura plena 
em Matemática – 
em curso 

 

1082551-2 Jose Luiz Moreira 3 QPM Matemática Licenciatura em 
Matemática 
 

O uso da calculadora nas aulas de 
Matemática 

7997501-0 Joseane Aparecida 
Rosário César 
Domeze 

7 REPR Ciências Licenciatura em 
Ciências com 
Habilitação em 
Biologia Pedagogia 
Licenciatura em 
Matemática 

Educação Ambiental 
Educação Especial Inclusiva 
Psicopedagogia Institucional 

9204297-9 Juliane Garcia Martins 55 SCO2 Língua 
Portuguesa 

Licenciatura em 
Letras – Língua 

Educação Especial 
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Portuguesa/Inglês 
9516964-3 Juliana Souza Gomes 4 REPR Arte Artes Visuais Educação do Ensino de Arte 

Educação Infantil 
7283341-4 Juliane Cristina Ribeiro 

da Silva – PDE 
2 QPM História Licenciatura em 

História 
Supervisão, Orientação e 
Administração Escolar 

8651857-0 Larissa Pereira Dias 7 REPR Matemática Licenciatura em 
Matemática 

Educação Matemática 
5401738-3 Leandro Aparecido 

dos Santos – PDE 
1 QPM Língua 

Portuguesa 
Licenciatura em 
Letras – Língua 
Portuguesa/Inglês 
Licenciatura em 
Letras – Língua 
Portuguesa/Espanh
ol 

Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira 

2168111-3 Lygia Aparecida 
Medeiros Cardeal – 
PDE 

01 QPM Matemática Licenciatura em 
Ciências com 
Habilitação em 
Matemática 

Administração de Recursos Humanos 

6438853-3 Márcia Cristina 
Zanelatto 

2 QPM 
SCO2 

Educação Física Educação Física Metodologia e Didática do 
Ensino/Administração, Supervisão e 
Orientação Escolar 

38668242 Marli Sayoko Iwai 
Okabe - PDE 

1 QPM Língua 
Portuguesa 

Licenciatura em 
Letras 

Didática e Metodologia do Ensino 
Administração, Supervisão e 
Orientação Educacional 

3615274-5 Maria Alci de Almeida 
Comar – (PDE 2016) 

2 QPM 
SC02 

Matemática Licenciatura em 
Ciências 

Metodologia e Didática do Ensino 
4065053-9 Maria Aparecida 

Azevedo (PDE 2016) 
1 QPM 

SC02 
Geografia Licenciatura em 

Geografia 
 

Psicopedagogia 
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4538316-4 Maria José de Lima 
Esplicio – PDE 

1 QPM História Licenciatura em 
História 

História 
3025784-7 Maria Pedreira 2 QPM Geografia Estudos Sociais – 

1º Grau 
Pedagogia 
 

Didática e Metodologia do Ensino 

8926144-9 Mônica de Oliveira 
Rocha 

1 REPR História Licenciatura em 
História 

Educação Especial Inclusiva 
Política e Sociedade 
Metodologia do Ensino de História e 
Geografia 

4873966-0 Mônica Emília Buzatto 
– PDE 

2 QPM LEM – Inglês Licenciatura em 
Letras – Língua 
Portuguesa/Inglês 
 

Metodologia e Didática do Ensino 

59254243 Maria da Conceição 
Barbosa Oliveira 

01/
02/
17 

QPM Língua 
Portuguesa 

Letras Psicopedagogia 

2197915-5 Nilton Roberto 
Cremasco 

21 QPM Matemática 
 

Licenciatura em 
Ciências 

Metodologia do Ensino de Matemática 
Mestrado em Educação 

1387195-7 Nilza Pereira Bodelão  21 QPM 
SC02 

Arte Licenciatura em 
Artes Visuais 

Metodologia e didática do Ensino 
8338825-0 Priscila dos Santos 

Ferreira Amarante 
3 SCO2 Ciências Licenciatura em 

Ciências Biológicas 
Docência dos Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental e 
Educação Infantil 
Pedagogia 

Gerenciamento do Ambiente Escolar: 
Supervisão e Orientação 

4979812-1 Renata Martins 1 QPM Sala de Recursos Pedagogia Educação Especial – DM 
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Salamanca Godoy  - 
PDE 

SCO2 Multifuncional 
Tipo I 
Geografia 

Licenciatura em 
Geografia 

4067898-0 Sandra Regina de 
Souza Reghin  

3 QPM Língua 
Portuguesa 

Licenciatura em 
Letras – Língua 
Portuguesa/Inglês 

Letras 

4287540-6 Selma Aparecida 
Cremasco - PDE 

1 QPM Ciências Licenciatura em 
Ciências 

Inst. Para o Ensino da Ciências 
4553789-7 Tania Maria 

Fernandes - PDE 
1 QPM 

SC02 
Arte Licenciatura e 

Educação Artística 
– 1º Grau 
Licenciatura em 
Pedagogia 

Metodologia e Didática do Ensino 

6046995-4 Telma Maria Luchini 
Kremer -PDE 

1 QPM História Licenciatura em 
Estudos Sociais – 
1º Grau  

Metodologia e Didática do Ensino 

9484889-0 Thiago Francisco 
César 

53 REPR Ciências Ciências Biológicas  
3300254-8 Valnete Laureano 1 QPM Educação Física Licenciatura em 

Educação Física 
Metodologia e Didática do Ensino 

12579254-5 Valdecir Anizio Alves 3 REPR Sala de Apoio - 
Matemática 

Licenciatura em 
Matemática 

- 
5897524-9 Yoko Patrícia Oishi 5 REPR Língua 

Portuguesa 
Letras Educação Especial e Inclusiva 

Psicopedagogia 
 
Equipe Auxiliar Operacional 
 

RG NOME LF VINC. CH FUNÇÃO FORMAÇÃO 
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385781-6 Antonia Vera Castelari 1 QFEB 40 Agente Educacional I Ensino Médio 
Profuncionário: Infraestrutura 
Licenciatura em História – em curso 

35753273 Augusta da Silva Ferreira 1 QFEB 40 Agente Educacional I Ensino Médio 
Profuncionário: Infraestrutura 
Licenciatura em História – em curso 

5330865-1 Édina da Silva Rodrigues 1  40 Agente Educacional I Ensino Médio 
10520732-8 Everton Goés 1  40 Agente Educacional I Ensino Médio 

Superior de Tecnologia em 
Gastronomia 

5497596-1 Maria Aparecido Moro 44 Clad 40 Serviços Gerais Ensino Médio 
4598257-2 Gerson Rodrigues 1 QFEB 40 Agente Educacional I Tecnológico em processos Gerenciais 

Profuncionário: Infraestrutura 
5286196-9 Maria de Fátima Rangel 

Medeiros 
1 QFEB 40 Agente Educacional I Ensino Médio 

Profuncionário: Infraestrutura 
7935219-5 Marinez Andrade da Silva 1  40 Agente Educacional I Ensino Médio 
7162285-1 Rogéria da Silva 2 Read 40 Serviços Gerais Pedagogia (cursando) 
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8. MARCO CONCEITUAL 
 
 O papel fundamental da educação consiste no desenvolvimento do ser 
humano através da construção de uma escola formadora de cidadãos, ou seja, que 
contribua para a constituição de pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais 
autônomas em suas escolhas, mais solidárias, que acolham e respeitem as 
diferenças sejam elas de natureza física, social, intelectual, de etnia ou de religião, 
que pratiquem a solidariedade e superem as distinções sociais, pois o acesso ao 
conhecimento é um benefício social a que toda criança tem direito e, é a razão pelo 
qual a escola existe.  
 No decorrer da história o conceito de infância sofreu transformações, levando-
se ao entendimento da criança como um sujeito de direitos, e considerando também 
que este conceito foi historicamente construído. 
 De acordo com as Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais (SEED, 
2010), ...”a condição de infância, é resultado de determinações sociais mais amplas 
do âmbito político, econômico, social, histórico e cultural”. Deve-se, então, 
considerar que a criança expressa as suas opiniões a partir das experiências que 
possui, decorrentes do grupo social, bem como da classe social a qual está inserida, 
expressando, deste modo, a sua história de vida. 
 A Constituição de 1988, em seu art. 208º indica o reconhecimento da criança 
como cidadã, como pessoa em processo de desenvolvimento e o seu direito de ser 
educada. 
 Não se pode falar em uma concepção homogênea, devido à desigualdade 
social na qual nossas crianças são submetidas, cabendo à escola o reconhecimento 
destes sujeitos como capazes de aprender os diferentes conhecimentos acumulados 
pela humanidade e sistematizados como conteúdos pela escola, respeitando a sua 
condição de criança, a forma como interagem socialmente para aprender a 
relacionar-se com o mundo, a grande capacidade de aprender, a dependência que 
possuem em relação ao adulto no que se refere à necessidade de proteção e 
cuidado, o desenvolvimento da autonomia e do cuidado com si próprio, a 
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intensidade de seu desenvolvimento físico e motor, a ação simbólica sobre o mundo 
e o desenvolvimento de múltiplas linguagens, o brincar como uma forma privilegiada 
de apropriação do conhecimento e a construção da identidade através do 
estabelecimento de laços sociais e afetivos. 
 Para Rego (1995), é … “a partir de sua inserção num dado contexto cultural, 
de sua interação com membros de seu grupo e de sua participação em práticas 
sociais historicamente construídas, que a criança incorpora ativamente as formas de 
comportamento já consolidadas na experiência humana” (Rego, 1995, p. 55) 
 Vygotsky (2007), indica a importância de se analisar criticamente o contexto 
social para que se compreenda com que criança se está trabalhando, quais são as 
suas necessidades e de que modo podemos possibilitar que estas crianças venham 
a se apropriar dos conteúdos organizados no currículo escolar. Para que este 
processo se efetive, faz-se necessário a realização de um trabalho que possibilite a 
complementaridade e continuidade de processos de aprendizagem, assegurando a 
característica de aprofundamento da complexidade dos conhecimentos 
sistematizados, com o objetivo de superar o distanciamento que ocorre entre as 
séries iniciais e finais do Ensino Fundamental. 
 Enfim, é a partir deste conceito de infância que deverão ser orientados os 
conceitos sobre ensino, aprendizagem e conhecimento, a seleção dos conteúdos, a 
metodologia, a avaliação, a organização de espaços e tempos com atividades 
desafiadoras, bem como o planejamento de todo o trabalho organizado pelos 
professores e por todo o estabelecimento de ensino. 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90), visa ao 
desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, considerando-os como 
pessoas, cidadãos com direitos a serem garantidos pelo Estado, pela Sociedade e 
pela Família, tendo o direito de serem educados, de terem acesso aos cuidados da 
saúde, de serem amados e acolhidos, quando não possuírem condições de 
sobrevivência e direito ao lazer. 
           O adolescente se constrói através das relações de sua vida com os outros, 
caracterizando-se basicamente por sua condição de pertencer à natureza e de ser 
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social, definindo-se pelo conjunto das relações sociais e sua condição de ser 
histórico, em que o seu grau de desenvolvimento irá depender da estrutura social 
mais ampla na qual ele se encontra inserido e sua condição de pertencer à natureza, 
mas poder diferenciar-se dela através da possibilidade de produzir meios de 
sobrevivência, que serão as matrizes geradoras de todas as relações humanas 
estabelecidas e da produção da cultura e do conhecimento. 
 De acordo com Erikson (1976), a adolescência é uma fase especial no 
processo de desenvolvimento em que há confusão de papéis e dificuldades no 
estabelecimento de uma identidade própria, sendo definida como um modo de vida 
entre a infância e a fase adulta. 
 Para Aberastury (1980), a adolescência é um momento crucial na vida do 
homem e constitui a etapa decisiva de um processo de desprendimento, sendo o 
momento mais difícil da vida do homem. 
 Santos (1996), caracteriza a adolescência como um período típico do 
desenvolvimento, marcado pela turbulência, no qual o jovem não é nem criança nem 
adulto.  
 Tem-se na adolescência uma fase natural do desenvolvimento, a qual 
apresenta como características naturais a rebeldia, desequilíbrios e instabilidades, 
lutos e crises de identidade, instabilidade de afetos, busca de si mesmo, tendência 
grupal, necessidade de fantasiar, crises religiosas, flutuação de humor e sucessivas 
contradições, onde a diversificação de laços e referências em contínua relação com 
o mundo familiar possibilitará aos adolescentes a construção de sua autonomia, 
tendo no conflito uma ferramenta indispensável para vir a tornar-se sujeito. 
 Enfim, temos a adolescência como uma fase inerente ao desenvolvimento do 
ser humano, um período de transição marcado pelas mudanças físicas e cognitivas, 
em que o jovem busca uma nova identidade que virá a permitir a sua inserção no 
mundo adulto. 
 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado-EFM tem o propósito de 
desenvolver as inteligências e auxiliar as pessoas a atingir harmonia na vivência dos 
conhecimentos, reconhecendo que todos tem capacidades cognitivas diferenciadas 
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e estilos de aprendizagem contrastantes. Assim cumpriremos o propósito de educar 
para a compreensão e para ajudar os alunos a encontrar o seu próprio equilíbrio. É 
nossa preocupação formar pessoas engajadas e competentes que sonham com 
uma sociedade humanizada, justa, verdadeira e alegre.  
 É missão do colégio efetivar o processo de apropriação do conhecimento 
sistematizado, proporcionando uma maior interação de todos para juntos buscarmos 
uma melhor qualidade de vida e em ajudar cada indivíduo a desenvolver todo o seu 
potencial e a tornar-se um ser humano completo e não um mero instrumento da 
economia, mas um cidadão capaz de atuar de forma a transformar o meio social 
onde vive. Este processo de apropriação do conhecimento sistematizado deve estar 
acompanhado pela educação do caráter, a abertura cultural e o despertar da 
realidade social. O colégio procura também ser para os alunos o local de 
aprimoramento de valores e atitudes. Tem o compromisso de despertar no aluno o 
senso crítico, torná-lo um ser humano participativo, fraterno, liberto de preconceitos, 
ignorância e egoísmo.  
 Para que  alcance o objetivo de formar cidadãos participativos e conscientes 
de seu papel na sociedade, procura desenvolver a gestão democrática e 
participativa envolvendo a participação e co-responsabilidade de todos os 
segmentos da comunidade escolar num processo de liderança com significativa 
habilidade e sensibilidade, procurando obter o máximo de contribuição e 
participação na tomada de decisões coletivas, através da liberdade de expressão, de 
espaço para demonstrar conhecimento e trocas, agindo como atores do processo de 
maneira responsável, criativa e autônoma, buscando a melhoria da educação. Assim 
estaremos formando cidadãos para uma sociedade educadora e democrática. 
 É importante se faça sempre uma análise e reflexão da sua ação pedagógica 
a fim de garantir aos alunos não só o acesso, mas a permanência na escola, 
estando atenta às dificuldades de aprendizagem dos alunos. 
 O nosso colégio preocupa-se em acolher os alunos e este processo envolve 
lidar com emoções, motivações, valores e atitudes do aluno em relação ao outro, 
suas responsabilidades e compromissos. Os alunos devem ser preparados para 
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atuar no mundo do trabalho e, portanto, precisam ser levados a dominar o processo 
de leitura, escrita e cálculo. 
 O colégio está inserido numa realidade social e, não pode trabalhar isolado. É 
necessário incorporar a participação da família e de toda a comunidade no processo 
educacional, proporcionando a formação da capacidade de aprendizagem onde nem 
todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades, nem aprendem da 
mesma maneira, o que exige uma atenção especial por parte de toda a equipe 
escolar, para que todos possam se integrar no processo de aprender e, aprender 
permanentemente. É fundamental que a escola se constitua numa ajuda intencional, 
sistemática, planejada e continuada aos alunos, sendo diferente dos processos 
educativos que ocorrem na família e na sociedade. A escola e a comunidade 
procuram trabalhar num processo de interação contínuo e permanente entre o que o 
aluno aprende na escola e o que ele traz de casa para a escola. Esta interação entre 
escola e comunidade propicia a criação de ambientes culturais diversificados que 
contribuam para o conhecimento e para a aprendizagem do convívio social. 
 Outro aspecto importante que o colégio procura assumir é a valorização da 
cultura dos diferentes grupos sociais de maneira crítica e construtiva, possibilitando 
conhecimentos relevantes da cultura brasileira em âmbito regional e nacional. 
 A aprendizagem é um processo permanente, sendo necessário a utilização de 
metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de verificação e 
comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a construção da 
argumentação, o desenvolvimento do espírito crítico capaz de favorecer a 
criatividade, a compreensão dos limites, o desenvolvimento da autonomia do aluno e 
o sentimento de segurança em relação à suas capacidades. 
 O direito de aprender é a ideia essencial do novo paradigma de educação e 
isso gera novas hipóteses, novas metodologias e espera-se, outros e melhores 
resultados. 
 O colégio, após todas as orientações recebidas nos simpósios, encontros, 
capacitações, jornadas pedagógicas, tem consciência que a educação no Estado do 
Paraná segue a teoria histórico-crítica, buscando uma interação entre 
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professor/aluno/conhecimento e contexto histórico-social, valorizando a escola como 
espaço social responsável pela apropriação do saber universal, sendo o professor o 
responsável por criar condições necessárias à apropriação do conhecimento 
científico, através de técnicas diversificadas de ensino. Assim, procura seguir esta 
tendência, pois a reconhece como uma ótima teoria para a educação. No entanto, 
procura não adotar uma linha pedagógica única, visto que muitas tendências ao 
longo da história, trouxeram contribuições fundamentais para a pedagogia escolar 
em nosso país e diante de tantos atrativos, lá fora, é necessário ressignificar o papel 
da escola, do professor, da avaliação. Assim, procura trabalhar na perspectiva da 
pedagogia histórico-crítica, mas aproveitando o que de bom as outras tendências 
trouxeram, possibilitando a criação de situações que favoreçam a construção de um 
processo de ensino de qualidade, atendendo às diversidades dos alunos e 
propiciando a formação integral dos cidadãos, levando ao desenvolvimento da 
sociedade. 
 De acordo com a LDB, o Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 9 
anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, tem por objetivo a 
formação básica do cidadão mediante: 
 I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
 II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
 III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
 IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
 
 
8.1. Objetivos Gerais 

 
 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado- Ensino Fundamenta e 
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Médio, preocupado com a formação do cidadão, tem como objetivos: 
- Compreender a cidadania como participação social e política, tendo atitudes 

de solidariedade, cooperação, respeito ao outro, repúdio às injustiças; 
- Agir de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediação dos conflitos e tomar decisões; 
- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

contribuindo para a melhoria do meio ambiente; 
- Desenvolver o conhecimento de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética para agir com perseverança na 
busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 

- Valorizar os aspectos sócio culturais de outras etnias, extinguindo 
sentimentos de discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, 
crença, sexo, etnia ou outras características individuais e sociais; 

- Construir a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de 
pertinência ao país; 

- Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos 
saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 
responsabilidade em relação à sua saúde e da coletividade; 

- Utilizar as diferentes linguagens verbal, musical, matemático, gráfica, 
plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das produções culturais; 

- Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 
adquirir e construir conhecimentos; 

- Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 
utilizando o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 
crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação; 

- Compreender e conhecer o fenômeno religioso a partir das experiências 
religiosas percebidas no contexto sócio cultural; 

- Reconhecer a si próprio e ao outro, em relação ao todo sistêmico, para a 
construção da paz e do entendimento mútuo; 
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- Levar à compreensão dos papéis sociais; 
- Compreender a importância da sociedade e do respeito à diversidade e as 

diferenças; 
- Desenvolver hábitos e atitudes de cidadania; 
- Aprimorar a capacidade de interpretar o mundo; 
- Promover o desenvolvimento das potencialidades dos alunos; 
- Respeitar as diferenças individuais dos alunos; 
- Assegurar atendimento pedagógico especializado para atender as 

necessidades educacionais especiais; 
- Valorizar a identidade cultural dos alunos advindos do campo; 
- Repensar a organização dos saberes escolares, valorizando as diferentes 

culturas;  
Repensar os tempos e os espaços escolares, considerando a dinâmica da 

vida na cidade e no campo. 
Assegurar o atendimento pedagógico aos alunos da EJA de modo a 

desenvolver os processos de formação humana, articulados a contextos sócio 
históricos, visando reverter a exclusão e garantir aos jovens, adultos e idosos o 
acesso, a permanência e o sucesso no início ou no retorno desses sujeitos à 
escolarização básica como direito fundamental. 

Permitir aos educandos da EJA percorrerem trajetórias de aprendizagem não 
padronizadas, respeitando o ritmo próprio de cada um no processo de apropriação 
dos saberes. 

Organizar o tempo escolar a partir do tempo disponível do educando-
trabalhados, seja no que se refere à organização diária das aulas, seja no total de 
dias previstos na semana. 

- Proporcionar um ambiente acolhedor e propício à aprendizagem com 
disciplina e respeito num clima harmonioso e alegre; 

- Combater a evasão e a repetência na escola através do desenvolvimento de 
projetos com: palestras, esportes, danças, visitas, eventos; 

- Buscar parcerias na comunidade e em órgãos públicos, objetivando atender 
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a diversidade de alunos na sua formação integral nas dimensões sociais, afetivas e 
intelectuais; 

-Incentivar atividades e projetos que desenvolvam o gosto pelos estudos e 
pela escola. 

- Fortalecer o bom relacionamento entre alunos, professores, funcionários e 
comunidade escolar; 

- Buscar a participação cada vez mais intensa da comunidade em reuniões, 
palestras, jogos, eventos promovidos pela escola; 

- Proporcionar a descoberta de novos talentos na escola através de projetos 
envolvendo a participação dos alunos; 

- Valorizar as tradições culturais, costumes e valores desenvolvendo em cada 
um a cidadania; 

- Desenvolver a criatividade de forma lúdica, para que se aprecie a Arte e o 
fazer artístico; 

- Estimular a participação dos alunos no Grêmio Estudantil encorajando-os à 
participação coletiva; 

- Apoiar os alunos nas atividades extracurriculares que visem o seu 
crescimento pessoal; 

- Oportunizar aos alunos a participação nas aulas no Laboratório de 
Informática e de Ciências; 

Conscientizar os educandos e toda comunidade escolar sobre a necessidade 
da preservação ambiental: 

Incentivar a participação nas Atividades Complementares em Contraturno: 
Dança e Hora treinamento. 

 
8.2. Concepções de Avaliação, Recuperação, Conselho de Classe, Letramento, 
Gestão e Currículo 
 
 Avaliar o processo de ensino-aprendizagem implica necessariamente em 
avaliar todos os envolvidos com a prática pedagógica no interior da escola, ou seja, 
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avaliamos também a prática docente, a gestão e o currículo escolar, as políticas 
públicas, as políticas de formação continuada e o próprio sistema de ensino em sua 
totalidade. Ao avaliar, analisamos a prática pedagógica de todos os envolvidos no 
processo educativo, visando a correção de rumos e o repensar de situações para o 
sucesso da aprendizagem. A avaliação é parte inerente ao processo de ensino e 
aprendizagem e deve ser realizada em função dos conteúdos e ser coerente com os 
pressupostos e metodologias de cada disciplina. 
 De acordo com Vasconcellos (2003), a Recuperação de Estudos consiste na 
retomada de conteúdos durante o processo de ensino e aprendizagem, permitindo 
que todos os alunos tenham a oportunidade de apropriar-se do conhecimento 
historicamente acumulado, por meio de metodologias diversificadas e participativas. 
 Durante todo o ano letivo a recuperação de estudos objetiva a recuperação 
dos conteúdos não apropriados e não os instrumentos de avaliação, pois estes são 
as vias para perceber o que não foi apreendido e que precisa ser retomado. 
 Em relação ao Conselho de Classe, a cada ano são realizadas análises com 
a participação da Equipe Pedagógica e dos professores, buscando um trabalho 
sistemático de reflexão sobre a aprendizagem dos alunos com o objetivo de diminuir 
o número de aprovações pelo Conselho. Este órgão é uma instância avaliativa que 
analisa, discute e delibera sobre os processos de ensino e aprendizagem nos 
estabelecimentos de ensino. Ele prioriza a discussão pedagógica em torno dos 
processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação, constituindo-se como parte 
integrante do processo de avaliação desenvolvido pela escola, como um momento 
privilegiado para se redefinir as práticas pedagógicas com o intuito de superar a 
fragmentação do trabalho escolar, oportunizando formas diversas de ensino que 
garantam o sucesso da aprendizagem dos alunos. 
 De acordo com Soares (2001), “Letramento” é, pois o resultado da ação de 
ensinar ou de aprender a ler e escrever, o estado ou a condição que adquire um 
grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. 
Cabe à escola desenvolver no aluno o domínio da língua falada e escrita, de modo 
que esta faça parte do cotidiano do aluno. Além de aprender a ler e escrever é 
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preciso que o nosso aluno faça o uso frequente e competente da leitura e da escrita, 
extrapolando o ambiente escolar, indo além, exercendo o papel fundamental que lhe 
cabe na vida de cada ser humano. 
 A gestão escolar possui grande responsabilidade em relação à qualidade da 
escola, enfatizando a participação dos pais na vida escolar de seus filhos e da 
eficiência dos Conselhos no interior da escola, para que exerçam a sua verdadeira 
função, atuando como órgãos máximos de gestão escolar. 
 O currículo não é encarado como fragmentador da realidade, apenas 
direcionado para a transmissão de conteúdos específicos e rígidos, centrados na 
figura do professor. Ao contrário, pensamos sob uma nova perspectiva, concebendo 
a escola como um espaço e tempo de aprendizados de socialização, de vivências 
culturais, de investimento na autonomia, visando o desenvolvimento do ser humano 
em todas as suas dimensões. 
 A articulação que o colégio realiza entre os Anos Iniciais e Finais do Ensino 
Fundamental se dá no contato efetivo com a escola dos Anos Iniciais, de modo a 
conhecer a vida escolar dos alunos aos quais vamos receber, suas dificuldades e 
necessidades de acompanhamento. E, ao recebê-los, o colégio os orienta em 
relação à organização dos materiais, à rotina de hábitos de estudo e tudo o mais que 
se fizer necessário para a efetivação de sua aprendizagem. 
 
 
8.3 Processo de Avaliação 
 
 Conforme a LDBN/96, art.24, inciso V, a verificação do rendimento escolar 
deverá proporcionar a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 
longo do período sobre os de eventuais provas finais. 
 Na deliberação nº 007/99, art. 1 “A avaliação deve ser entendida como um 
dos aspectos do ensino pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da 
aprendizagem e de seu próprio trabalho, com as finalidades de acompanhar e 
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aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus 
resultados e atribuir-lhes valor.” 
 A avaliação é uma prática intrínseca ao processo de ensino e aprendizagem, 
com a função de diagnosticar o nível de apropriação do conhecimento pelo aluno. 
O professor procura investigar e interpretar as dificuldades apresentadas pelos 
alunos, analisando suas causas e possíveis possibilidades de solução, recorrendo à 
Equipe Pedagógica, sempre que se fizer necessário. 
 Tem o sentido de auxiliar o aluno a progredir buscando objetivos propostos. A 
avaliação tem também a função de identificar suas limitações, bem como, privilegiar 
os aspectos qualitativos de aprendizagem, desenvolvendo a capacidade de 
aprender, pensar e agir. 
 A sistemática da avaliação do desempenho do aluno e de seu rendimento 
escolar será contínua, cumulativa e processual, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos, de acordo com o currículo e objetivos propostos 
em cada disciplina, dando-se relevância à atividade crítica, à capacidade de síntese 
e à elaboração pessoal, sobre a memorização. 
 A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua 
sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada 
de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados 
para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo. Para o aluno, é o 
instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e 
possibilidades para reorganização de seu investimento na tarefa de aprender. Para a 
escola, possibilita a definição de prioridades e a localização dos aspectos das ações 
educacionais que demandam maior apoio. Ela é realizada em função dos conteúdos, 
onde os professores se utilizam de métodos e instrumentos diversificados, 
proporcionando, no mínimo, dois instrumentos avaliativos, a fim de que se possa 
assegurar o acompanhamento do pleno desenvolvimento dos alunos. 
 O acompanhamento e a reorganização do processo de ensino e 
aprendizagem na escola inclui uma avaliação inicial, para o planejamento do 
professor e uma avaliação ao final de uma etapa de trabalho. 
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 A avaliação inicial instrumentaliza o professor para colocar em prática seu 
planejamento de forma adequada às características de seus alunos. Assim, o 
professor pode estruturar seu planejamento, definir os conteúdos e o nível de 
profundidade em que devem ser abordados. 
 A avaliação final é subsidiada pela avaliação contínua, pois o professor 
recolhe todas as informações sobre o que o aluno aprendeu, ao acompanhá-lo 
sistematicamente. 
 O professor realiza a avaliação por meio de: 
 - Observação sistemática: acompanhamento do processo de aprendizagem 
dos alunos, utilizando alguns instrumentos como registros em tabelas, listas de 
controle, diário de classe, etc; 
 - Análise das produções dos alunos: considera-se a variedade de produções 
realizadas pelos alunos, para que se possa ter um quadro real das aprendizagens 
conquistadas; 
 - Atividades específicas para a avaliação: são atividades semelhantes às 
situações de aprendizagem comumente realizadas em sala de aula e que os alunos 
com objetividade e atenção respondem ao que foi solicitado. Faz-se necessário que 
os professores tenham clareza e coerência dos critérios e instrumentos avaliativos 
que irão utilizar,em consonância com os objetivos e os conteúdos estabelecidos no 
seu Plano de Trabalho Docente. Também é importante que os alunos tenham 
conhecimento dos critérios estabelecidos pelos professores em cada disciplina. 
 O resultado da avaliação deve proporcionar dados que permitam a reflexão 
sobre a prática pedagógica, contribuindo para que os professores possam 
reorganizar os seus conteúdos, instrumentos e métodos de ensino presentes em seu 
Plano de Trabalho Docente. Cabe ao professor, considerar os resultados da 
avaliação obtidos durante todo o ano letivo, num processo contínuo, expressando o 
desenvolvimento escolar do aluno, tomado em sua melhor forma. Tais resultados 
serão analisados durante o período letivo, pelos alunos e professores, observando 
os avanços e as necessidades detectadas, para o estabelecimento de novas ações 
pedagógicas. 
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 A nota do bimestre será a resultante da somatória dos valores atribuídos em 
cada instrumento de avaliação. 
 A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em uma 
escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero). 
 Para os alunos de baixo rendimento escolar, ou média abaixo de 6,0 será 
proporcionada a recuperação de estudos, de forma paralela, ao longo do período 
letivo. Ela é um direito dos alunos, independentemente do nível de apropriação dos 
conhecimentos básicos de cada um. 
 Segundo a LDBN/96, Art. 12, inciso V, “os estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, terão a incumbência de: 
prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Já o Art 13, 
inciso III, determina que cabe aos docentes, a incumbência de zelar pela 
aprendizagem dos alunos; e no inciso IV, que deverá estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento. No art. 24, inciso V, alínea e) 
obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 
letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus rendimentos. 
          Na Deliberação nº 007/ 99, Art. 10 “O aluno cujo aproveitamento escolar for 
insuficiente poderá obter a aprovação mediante recuperação de estudos, 
proporcionados obrigatoriamente pelo estabelecimento”.  
 Nesta perspectiva, a recuperação de estudos será planejada, constituindo-se 
num conjunto de atividades integradas ao processo de ensino adequados às 
dificuldades dos alunos, criando novas oportunidades para que ele possa 
complementar e/ou retificar as aprendizagens não dominadas, aprendizagens essas 
que supõem novas estratégias de ensino mais de acordo com suas possibilidades. 
 Nesse processo de recuperação, o professor oportuniza tratamento especial 
aos alunos para retificar falhas ou atrasos verificados no processo de 
desenvolvimento da aprendizagem. Para que a recuperação da aprendizagem 
aconteça na escola, esta preocupa-se em organizar situações que possam favorecer 
a efetiva construção do conhecimento, procurando outras formas de abordagem do 
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assunto, trabalhando a partir de onde o aluno está, procurando reintegrá-lo ao 
processo de aprendizagem, respeitando o ritmo e as experiências de vida e 
adequando os conteúdos e métodos aos estágios de desenvolvimento. Ela 
acontecerá de forma permanente e concomitante ao processo de ensino e 
aprendizagem. 
 No colégio são propostas também atividades específicas de recuperação em 
período contraturno para os alunos com aproveitamento escolar insatisfatório 
através de professores que realizam plantões em horário destinado ao cumprimento 
de sua hora-atividade para sanar dúvidas relacionadas aos conteúdos e outros 
horários de acordo com a disponibilidade do professor. Além disso os professores 
utilizam-se de monitoria, onde os alunos com maior facilidade na assimilação dos 
conteúdos auxiliam os colegas com maior dificuldade na realização de atividades.  
 Sabemos que o mais importante não é só ficar criando mecanismos de 
recuperação, mas sim alterar a dinâmica da sala de aula, atendendo ao aluno em 
suas necessidades no processo e não encaminhá-los para outros momentos, sem 
que ele se sinta seguro para prosseguir. 
 
 
8.4. Avaliação na EJA 
 

Durante o processo de ensino-aprendizagem, a avaliação deve ser 
diagnóstica, contínua, sistemática, abrangente e permanente, utilizando técnicas e 
instrumentos diversificados. Deve ser compreendida como uma prática que alimenta 
e orienta a intervenção pedagógica e pela qual se estuda e interpreta os dados da 
aprendizagem. Tem por finalidade acompanhar e aperfeiçoar o processo de 
aprendizagem dos educandos, diagnosticar os resultados atribuindo-lhes valor. 

Dessa forma, o educador tem em suas mãos um instrumento que possibilita a 
retomada de ações pedagógicas em favor de uma aprendizagem significativa. 

A avaliação será realizada em função dos conteúdos expressos nas Diretrizes 
Curriculares Orientadoras da Educação Básica. 
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8.5. Gestão Democrática 
 

O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado-EFM vem 
desenvolvendo uma gestão Democrática através da Direção em completa sintonia 
com a Equipe Pedagógica que procura sempre direcionar o trabalho para que haja 
total envolvimento dos professores, funcionários, alunos e pais em todas as 
atividades propostas. 

É muito importante numa Gestão Democrática que haja o comprometimento e 
a união de todos os envolvidos para o alcance dos objetivos propostos. 

Apresentamos a ideia de gestão democrática como sendo um processo 
político-pedagógico de descrição e planejamento, decisão, coordenação e execução 
de ações, acompanhamento, controle e avaliação do conjunto das ações voltadas ao 
desenvolvimento da escola. Este processo, sustentado no diálogo, tem como base a 
participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, a constituição 
democrática de regras para o processo decisório que considere a vontade da 
maioria, mas com o respeito às posições minoritárias desta comunidade e a garantia 
de amplo acesso às informações aos sujeitos da escola. 

Para tanto, em todas as reuniões pedagógicas, semana de capacitação no 
início do 1º e 2º semestre, nos grupos de estudos, hora atividade, reuniões 
extraordinárias e até mesmo em conversas informais nos intervalos de recreio, são 
proporcionadas oportunidades para todos os professores e funcionários 
manifestarem suas opiniões, sugestões, críticas e a partir dos problemas levantados 
e das possíveis soluções busca-se desenvolver um trabalho coletivo visando sempre 
melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

O mesmo acontece com o Conselho Escolar e a APMF que são convocados 
para reuniões mensais ou extraordinárias para tratar de questões pedagógicas, 
administrativas ou financeiras. 

O Grêmio Estudantil também está em constante contato com a Direção do 
colégio para o desenvolvimento das atividades de acordo com as necessidades e 
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possibilidades dos alunos e do colégio. 
A participação dos pais e da comunidade é fundamental no processo de 

ensino e aprendizagem. Por isso, os pais são convidados a comparecer em reuniões 
no início do ano letivo, nos finais dos bimestres e em eventos realizados pelo 
colégio. 

A frequência dos pais nas reuniões é satisfatória e, para melhor atendê-los, 
devido à quantidade de alunos, as reuniões são realizadas em duas noites, 
possibilitando a participação de todos os pais ou responsáveis. Na primeira noite, a 
reunião é realizada para os 6º e 7º anos e na segunda noite para os 8º e 9º anos. Os 
pais comparecem sempre que são convocados pelo colégio, porém sentimos que o 
comprometimento e acompanhamento do processo ensino aprendizagem de seus 
filhos ainda não é satisfatório, deixando a responsabilidade para a escola. Sentimos 
que a família que apoia a escola e os filhos em seus estudos, consegue que eles 
tenham um melhor aproveitamento e rendimento.  

Os pais que não podem vir às reuniões nas noites marcadas, comparecem 
durante o dia, e são atendidos pela Diretora, Equipe Pedagógica, Professores e 
Funcionários disponíveis que fazem as orientações necessárias sobre o rendimento 
escolar e o comportamento dos respectivos alunos, buscando a formação integral do 
aluno. 

 
8.6.  Relação entre aspectos pedagógicos e administrativos 

 
Numa Gestão Democrática é especial que haja uma forte relação entre os 

aspectos pedagógicos e administrativos. 
A Diretora tem plena consciência da sua responsabilidade em questões 

administrativas da escola, mas também que a função que ocupa exige que seja 
essencialmente pedagógica. 

Para tanto, todas as decisões tomadas no âmbito administrativo devem ser 
direcionadas para proporcionar condições necessárias para a realização de um 
trabalho pedagógico eficiente entre a Equipe Pedagógica, Professores e alunos. 
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Os Funcionários, tanto do Setor Administrativo e de Serviços Gerais são 
valorizados como educadores que são, pois são indispensáveis para o bom 
funcionamento da escola, num clima harmonioso contribuindo para o bem estar dos 
alunos e a sua permanência na escola com satisfação. Porém, percebe-se que para 
um melhor funcionamento da escola faz-se necessário que a mantenedora reveja a 
questão da substituição dos funcionários em licença saúde ou licença especial, que 
é um direito do servidor, pois a escola não para, continua em funcionamento, não 
tendo substituição para esses funcionários e, prejudicando assim, o bom andamento 
da escola. 

Outra preocupação com relação aos auxiliares de serviços gerais, é com 
relação ao porte do colégio. Isto é uma questão que precisa ser repensada, pois a 
quantidade de funcionários não deve ser estabelecida de acordo com o porte, mas 
sim com o tamanho da escola, pois muitas vezes o número de funcionários não é 
suficiente para atender ao tamanho da escola. 

Todas as atividades pedagógicas ou projetos desenvolvidos no colégio no 
decorrer do ano letivo exigem a participação efetiva dos funcionários para que os 
resultados sejam positivos. 

Na secretaria do colégio, é onde se dá o início da vida legal da escola, do 
aluno e do professor pois sem uma documentação organizada e em dia com as 
exigências e orientações da Secretaria Estadual de Educação, todo o processo 
pedagógico da Escola, do aluno e do professor ficará comprometido. 

Além dessa grande responsabilidade, os funcionários do Setor Administrativo 
tem a preocupação em fazer um bom atendimento aos pais, aos alunos, enfim a 
toda a Comunidade Escolar, pois daí começa o processo ensino-aprendizagem que 
culminará com o aluno, nas suas relações com os professores, colegas em sala de 
aula e no meio em que vive. 

Realizando um trabalho coletivo, onde a participação de cada um é 
importante e valorizada e com a união de todos a escola tem conseguido um visível 
crescimento e fortalecimento das suas relações com a comunidade. 
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9. MARCO OPERACIONAL 
 
9.1. Organização Curricular 

 
 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado-EFM, oferta o curso de 
Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º anos) de forma presencial, no regime de 
seriação, com carga horária mínima de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 
200 dias de efetivo trabalho escolar e a Educação de Jovens e Adultos – EF Anos 
Finais e Ensino Médio, tendo como objetivo, de acordo com a Del. Nº 03/06 – CEE, 
a formação básica do cidadão, mediante os princípios: 

I – garantia da educação pública, gratuita e universal para todos os alunos da 
escola pública; 

II – instituição de processo coletivo de trabalho e compromisso de consulta 
respeito às decisões dos sujeitos que compõem o trabalho pedagógico; 

III – formação escolar de qualidade, em todos os níveis, modalidades e 
etapas de ensino; 

IV – atenção às especificidades e às diversidades culturais para uma 
educação democrática. 
 A organização curricular utilizada é por disciplina, respeitando os conteúdos 
mínimos estabelecidos pelo MEC para a chamada Base Nacional Comum, 
complementada pela parte diversificada, exigida pelas características regionais 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela e devem integrar um 
paradigma curricular que articule a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada 
com a vida cidadã e as diversas áreas do conhecimento. Como preza o Art. 27 da 
LDBEN/96, os conteúdos curriculares observarão as seguintes diretrizes: 
 - A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
 - Respeito à diversidade;  

- Orientação para o trabalho. 
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O Artigo 37 da LDBEN 9394/96 prescreve que “a Educação de Jovens e 
Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos 
no Ensino Fundamental e Médio na idade própria” 

A organização curricular representa uma forma de organizar princípios éticos, 
políticos e estéticos, adaptando o quadro curricular determinado pela legislação às 
características dos alunos, do ambiente sócio econômico, recorrendo entre outros 
recursos, à interdisciplinaridade e a contextualização. De acordo com a Indicação nº 
01/06, os princípios norteadores da organização curricular em 9 anos requer: 

a) o enfoque da formação humana em sua inteireza, calcado no princípio da 
equidade, com a finalidade de democratizar as oportunidades educacionais para o 
cumprimento da absoluta prioridade expressa na Constituição Federal e no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, no respeito e na consideração das condições 
concretas de vida e de atividade do ser humano; 

b) as experiências escolares e as ofertas de condições educacionais 
acompanhadas de processo de avaliação, tomados como indicadores para 
interferências pedagógicas, as quais conduzam à qualidade do ensino e ao 
desenvolvimento humano pleno; 

c) a consolidação no compromisso compartilhado, na interação de alunos, 
professores, comunidade, no redimensionamento do processo 
ensino/aprendizagem, significando a função social da escola; 

d) a conceituação da instituição escolar como tempo e espaço de 
experiências de cultura, de vida. 

 
Uma organização curricular que responda a esses desafios requer: 
- Ressignificar os conteúdos curriculares como meios para desenvolver as 

capacidades do aluno e para a constituição de valores, e não como objetivos de 
ensino em si mesmos; 

- Adotar estratégias de ensino diversificadas, que mobilizem menos a 
memória e mais o raciocínio e outras capacidades cognitivas superiores, bem como 
potencializem a interação entre aluno-professor e aluno-aluno para a permanente 
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negociação dos significados dos conteúdos curriculares de forma a propiciar formas 
coletivas de construção do conhecimento; 
 - Estimular todos os procedimentos e atividades que permitam ao aluno 
reconstruir ou reinventar o conhecimento didaticamente transposto para a sala de 
aula, entre eles a experimentação, a execução de projetos, o protagonismo em 
situações sociais; 
 - Organizar os conteúdos de ensino em estudos ou áreas interdisciplinares e 
projetos que melhor abriguem uma visão orgânica do conhecimento e o diálogo 
permanente entre as diferentes disciplinas; 
 - Tratar os conteúdos de ensino de modo contextualizado, aproveitando 
sempre as relações entre conteúdos e contexto para dar significado ao aprendido, 
estimular o protagonismo do aluno e estimulá-lo a ter autonomia intelectual. 
 - Lidar com sentimentos associados às situações de aprendizagem para 
facilitar a relação do aluno com o conhecimento. 
 
 Assumir um currículo disciplinar significa dar ênfase à escola como lugar de 
socialização do conhecimento, pois essa função da instituição escolar é 
especialmente importante para os estudantes das classes menos favorecidas, que 
têm nela uma oportunidade, algumas vezes a única, de acesso ao mundo letrado, do 
conhecimento científico, da reflexão filosófica e do contato com a arte. (DCEs. 2008) 
 A proposta curricular está voltada para as relações com sua comunidade 
local, regional e planetária, visando a interação entre a Educação Fundamental e a 
vida cidadã. 
 A Matriz Curricular é parte integrante da Proposta Curricular e tem por 
objetivo garantir a organização da Proposta Pedagógica Curricular com base nas 
exigências legais, assegurando a legitimidade da vida escolar, garantindo a 
validação de estudos e possibilitando a continuidade dos estudos posteriores. A 
Base Nacional Comum tem carga horária mínima de 2 aulas e de no máximo 4 aulas 
semanais, com exceção do Ensino Religioso. As disciplinas que a integram são: 
Ciências, Arte, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua 
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Portuguesa, Matemática, sendo de oferta obrigatória em todas as séries. De acordo 
com o art. 33 da LDBEN o Ensino Religioso é uma disciplina integrante da matriz 
curricular, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo, com a carga horária de 1 aula semanal no 6º ano 
 e 1 aula no 7º ano, com matrícula facultativa para os alunos em todos os turnos, 
sendo sua carga horária computada no total geral da Matriz. 
 Na Parte Diversificada da matriz curricular está obrigatoriamente incluída, a 
partir do 6º ano, o ensino de pelo menos uma Língua Estrangeira Moderna   Art. 26 
inciso 5º da LDBEN, sendo ofertada a disciplina de Inglês, de acordo com a 
definição da comunidade escolar. A Parte Diversificada deverá enriquecer e 
complementar a Base Nacional Comum, articulando com os temas sociais 
contemporâneos, propiciando a introdução de projetos e atividades do interesse de 
suas comunidades. Os estudos da História do Paraná são desenvolvidos de forma 
interdisciplinar na disciplina de História e Geografia. 
 A Proposta Pedagógico-Curricular da EJA contempla cem por cento da carga 
horária total na forma presencial (1200horas ou 1440h/a), com a avaliação no 
processo. A matrícula do educando é feita por disciplina e pode se dar na 
organização coletiva ou individual. 
 Os desafios educacionais contemporâneos agregam as demandas de 
Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos, Educação Fiscal, 
Enfrentamento à Violência na escola, Prevenção ao Uso Indevido de drogas, 
Estatuto do Idoso, História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, história do 
Paraná, Sexualidade Humana e Educação Tributária.  São trabalhados como 
conteúdos curriculares ao longo do ano letivo, em todas as disciplinas, pois a escola 
não pode ficar alheia aos novos desafios que se apresentam para a educação e que 
devem ser refletidos por todo o coletivo, para que se faça as necessárias 
intervenções e superações. 
 Outro enfrentamento de fundamental importância a ser trabalhado na escola 
como conteúdos obrigatórios nas disciplinas da Matriz Curricular é com relação ao 
respeito e a valorização da diversidade, pois atualmente muitas discriminações são 
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produzidas em todos os espaços da vida social brasileira, principalmente as 
discriminações de gênero, étnico-racial e por orientação sexual. É necessário 
promover a discussão desses conteúdos no interior da escola, motivando a reflexão 
individual e coletiva, contribuindo para a superação e eliminação de qualquer 
tratamento preconceituoso.  

Para assessorar e acompanhar todas as ações relativas à Educação das 
Relações Étnico-Raciais e ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena, a escola formou a Equipe Multidisciplinar, de acordo com a Resolução nº 
3399/2010 – GS/SEED e a Instrução nº 010/2010 – SUED/SEED. Esta equipe se 
responsabilizará em promover a articulação das disciplinas da Base Nacional 
Comum em consonância com as Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação 
Básica e Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, com vistas a 
tratar da História e Cultura da África, dos africanos, afrodescendentes e Indígenas, 
reconhecendo e valorizando a história, cultura e contribuição para o nosso país.  

A composição da Equipe Multidisciplinar foi realizada em conformidade com a 
Resolução 1.150/2002/SEED, de acordo com o porte da escola que é IV, onde 
estabelece 1 pedagogo, 1 agente educacional I, 1 agente educacional II, 1 
representante dos alunos, 2 professores da Área de Ciências Humanas, 1 professor 
da Área de Ciências da Natureza, 2 professores da Área de Linguagens e 2 
professores da Área de matemática. 
 Os conteúdos serão desenvolvidos ao longo do ano, considerando os 
assuntos e temas trabalhados pelas disciplinas, bem como o surgimento de 
situações que favoreçam a realização dos projetos. 
 É a partir da articulação entre a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada 
que é atendido o direito de alunos e professores de terem acesso a conteúdos 
mínimos de conhecimentos e valores, facilitando, desta forma, a organização, o 
desenvolvimento e a avaliação da Proposta Pedagógica Curricular e do Projeto- 
Político-Pedagógico. 
 A proposta curricular da nossa escola busca articular fundamentos teóricos 
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que embasem a relação entre conhecimentos e valores voltados para uma vida 
cidadã. A contextualização, a interdisciplinaridade e a transposição, são garantias de 
tornar as experiências educacionais, essenciais para os nossos alunos, reais e 
próximas. O aperfeiçoamento constante dos docentes e a autonomia atingida pelo 
colégio, permitirão a melhoria na qualidade do processo de ensino da Base Nacional 
Comum e a Parte Diversificada. 
 Os alunos, ao aprender os conhecimentos e valores da Base Nacional 
Comum e da Parte Diversificada, estarão também constituindo suas identidades 
como cidadãos em processo, capazes de ser protagonistas de ações responsáveis, 
solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e as comunidades. 
 O colégio oferta a Sala de Recursos Multifuncional com atendimento 
especializado para os alunos com necessidades especiais, do 6º ao 9º ano, na área 
de deficiência intelectual, objetivando a remoção das barreiras para a aprendizagem. 
 O colégio oferta ainda as atividades complementares Curriculares em 
Contraturno Periódicas desenvolvendo o projeto de Hora Treinamento na 
modalidade futebol, atendendo ao macrocampo Esporte e Lazer e o Projeto de 
Xadrez, atendendo também ao Macrocampo Esporte e Lazer. Esses projetos são 
desenvolvidos em período contraturno às aulas, na própria escola, com o 
acompanhamento de professores responsáveis, sendo realizadas 2 aulas diárias, 
distribuídas em dois dias da semana, totalizando 4 aulas semanais. A matrícula é 
oferecida a todos os alunos de acordo com o estabelecido no projeto e o interesse 
dos alunos, sendo realizada após o início do ano letivo, com assessoramento e 
acompanhamento constante da Equipe Pedagógica e da Direção. 

Possuía também até o ano de 2013 o Projeto de Atividades Curriculares 
Complementares em Contraturno Permanentes, onde ofertava atividades dos 
macrocampos: Esporte e lazer: Handebol, Aprofundamento da Aprendizagem - 
Matemática: Matemática e os jogos Educativos, Tecnologias da Informação, da 
Comunicação e uso de Mídias: Informática e tecnologia da Informação Associada ao 
Trabalho de Prevenção de drogas, violência na escola e seu entorno, Promoção da 
Saúde: Prevenção de Doenças e Agravos, Aprofundamento da Aprendizagem – 
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Língua Portuguesa: Literatura e Teatro como Ferramenta de Leitura e 
Aprendizagem. Este projeto, após adesão da escola em 2013, a partir de 2014 
tornou-se Programa Mais Educação – MEC, com as seguintes atividades: Futsal – 
Esporte e Lazer; Orientação de estudos e leitura– Acompanhamento Pedagógico; 
Futebol – Esporte e Lazer; Dança – Cultura, Artes e Educação Patrimonial e 
Comunicação e uso de mídias -  Comunicação, Uso de Mídias e Cultura Digital e 
Tecnológica. 
 O colégio realiza parceria com Instituições de Ensino Superior, possibilitando 
aos acadêmicos, a realização de estágios supervisionados e a execução de 
projetos, em conformidade com as normas do curso, oferecendo atendimento 
escolar aos alunos em horário contraturno às aulas, auxiliando na compreensão e 
assimilação dos conteúdos. 

A Proposta Pedagógica Curricular da Educação de Jovens e Adultos ofertada 
nas Instituições Estaduais de Ensino considera o educando um sujeito sócio-
histórico-cultural com diferentes experiências de vida, que se afastou da escola 
devido a fatores de ordem econômica, social, política, geográfica e/ou cultural, 
muitas vezes com ingresso prematuro no mundo do trabalho, evasão ou repetência 
escolar. 

Tal educando traz modelos internalizados durante suas vivências escolares 
ou por outras experiências de vida. Nesses modelos, predomina o de uma escola 
tradicional onde o educador exerce o papel de detentor do conhecimento e o 
educando de receptor desse conhecimento. 

Busca-se o rompimento desse modelo, propiciando ao educando a autonomia 
intelectual, ou seja, educandos ativos no processo educacional e reflexivo, capaz de 
transformar conscientemente a sua realidade. 

É importante ressaltar que a Proposta da EJA no Paraná não contempla a 
cultura do aligeiramento da escolarização, nem a pedagogia da reprovação, mas sim 
a pedagogia da aprendizagem, do ensino com qualidade. 

A organização da oferta nessa modalidade de ensino, indicada na Proposta 
Pedagógica Curricular, contempla o total da carga horária estabelecida na legislação 
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vigente: 1600 horas para o Ensino Fundamental – Fase II e 1200 horas para o 
Ensino Médio - (Deliberação n.o 05/10-CEE), portanto, cerca da metade da carga 
horária total estabelecida para o ensino regular, nas etapas do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio, colocando a necessidade de contemplar práticas pedagógicas 
específicas, que considerem o perfil do educando, suas características, interesses, 
condições de vida e de trabalho, assegurando-lhe oportunidades apropriadas. 

Os conteúdos curriculares são os mesmos destinados à Educação Básica, 
com a organização metodológica das práticas pedagógicas de EJA e deverão ser 
desenvolvidos ao longo da carga horária total estabelecida para cada disciplina do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, em suas matrizes curriculares, com avaliação 
presencial ao longo do processo ensino-aprendizagem e mediante ações didático-
pedagógicas específicas que considerem as características individuais dos 
educandos, seu ritmo de aprendizagem, os saberes adquiridos na informalidade, nas 
experiências cotidianas e prática do trabalho, criando espaços interativos que 
permitam vencer os obstáculos de modo confiante, valorizando seus progressos e 
promovendo a autoestima. 
 No decorrer desse processo, as ações pedagógicas deverão desenvolver-se 
vinculadas a uma metodologia de ensino que favoreça a relação ação-reflexão-ação, 
possibilitando ao educando a compreensão de suas experiências e a construção do 
conhecimento. Essa metodologia priorizará o diálogo, a formação ética, o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, buscando formar 
cidadãos capazes de lutar por seus direitos e de se apropriar dos conhecimentos 
mediados pela escola para que se aprimorem no mundo do trabalho e na prática 
social com vistas a conciliar as experiências cotidianas, a vida na sociedade e a 
atividade produtiva no enfrentamento dos desafios impostos no dia a dia. 
 A oferta das disciplinas na Educação de Jovens e Adultos deverá ser 
organizada pela equipe pedagógica e direção da instituição de ensino, conforme a 
demanda de educandos matriculados, uma vez que estes necessitam que os 
encaminhamentos metodológicos sejam organizados conforme sua disponibilidade 
de tempo. 
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Quando o educando tiver a possibilidade de frequentar aulas com 
regularidade, será possível formar a organização coletiva e elaborar um cronograma 
que estipule o período, dias e horário das aulas, com previsão de início e término de 
cada disciplina, oportunizando ao educando a integralização do currículo. 

Quando essa demanda discente não tiver essa possibilidade, devido às 
condições de horários diferenciados de trabalho ou foram matriculados mediante 
classificação, aproveitamento de estudos ou reclassificados ou desistentes e não há, 
no momento de sua matrícula uma turma que o absorva, a instituição de ensino 
oferecerá uma forma alternativa de oferta, inserindo-o num pequeno grupo, numa 
organização mais individualizada em que as horas de estudos das disciplinas serão 
registradas em fichas próprias. Será imprescindível a essa dinâmica que a equipe 
pedagógica esteja atenta a fim de possibilitar e assegurar espaços de construção de 
saberes, investindo em metodologias que evitem o desestímulo e a desistência dos 
educandos. 

Tais organizações deverão ser previstas e aprovadas pela SEED, as quais 
permitirão aos educandos percorrerem trajetórias de aprendizagens não 
padronizadas, buscando conciliar o tempo escolar com a oferta diária das aulas e o 
total de dias previstos na semana com o tempo disponível do educando-trabalhador, 
assegurando-lhe o acesso e a permanência no processo educacional. 
 Por fim, todo o trabalho desenvolvido só terá sentido se garantir os direitos e 
deveres básicos da cidadania, conquistados através da Educação Brasileira e 
consagrados naquilo que é primordial e essencial: aprender com êxito, o que 
propicia a inclusão numa vida de participação e transformação nacional, dentro de 
um contexto de justiça social, equilíbrio e felicidade. 
 
9.2 Organização das Disciplinas, segundo as Diretrizes Curriculares da 
Educação Fundamental da Rede da Educação Básica do Estado do Paraná – 
2008 

 
DISCIPLINA ORGANIZAÇÃO  
Língua Práticas - Prática da Oralidade 
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Portuguesa discursivas 
 
 
Análises 
linguisticas e as 
práticas 
discursivas 

- Prática da Escrita 
- Prática da Leitura – Literatura 
- Prática de reflexão ou análise lingüística. 

Educação 
Física 

Eixos norteadores - O corpo brinca e aprende: manifestações lúdicas 
- Potencial expressivo do corpo 
- Desenvolvimento corporal e construção da saúde 
- Relação do corpo com o mundo do trabalho 

História Princípios - História, conhecimento construído 
- História e seus recortes 
- História e totalidade 
- História e legitimação 
- História e cotidiano 
- História e identidades 
- História e politização do sujeito 
- Concepção de sujeito histórico 
- História e saberes escolares 

Ensino 
Religioso 

Princípios - Pluralidade religiosa 
- Laicidade escolar 
- Laicidade e diversidade religiosa 
- Religiosidade como patrimônio cultural 
- Formação e alteridade 
- Religiosidade e saber escolar- 
- Cultura, religiosidade e diversidade 

Geografia 
 
 

Pressupostos 
 

Espaço geográfico compreendido 
- Enquanto produto social 
- Como resultado da integração entre dinâmica 
físico/natural e da dinâmica humana/social 
- Como produção do ato da vida cotidiana 
- Enquanto totalidade, sem fragmentações 
- Em diferentes níveis de análise 

Arte Pressupostos - Arte e cultura (Artes visuais, Dança, Música, Teatro)  
- Arte e Linguagem (Artes visuais, Dança, Música, 
Teatro) 

Matemática Eixos - Números e operações 
- Medidas 
- Geometria 
- Tratamento da informação 

Língua 
Estrangeira 
Moderna 

Princípios - A língua estrangeira e a inclusão social 
- A língua estrangeira e o desenvolvimento da 
consciência do papel da língua na sociedade 
- A língua estrangeira e o reconhecimento da 
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diversidade cultural 
- A língua estrangeira e o processo de construção de 
identidades sociais transformadoras 

Ciências Princípios - A historicidade dos conhecimentos científicos 
- A inter-relação entre os sujeitos do processo de 
ensino e a aprendizagem, o objeto de estudo da 
disciplina, e o conhecimento 
- A intencionalidade da produção científica 
- A aplicabilidade das noções e conceitos científicos 
- A provisoriedade da produção científica 
 

EJA Eixos - Cultura 
-Trabalho 
-Tempo 
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9.3.  Normas de Convivência 
 

 Considerando que para um bom funcionamento da instituição escolar é 
preciso ter uma convivência satisfatória e agradável, faz-se necessário que todos 
contribuam através de ações e sugestões. 
 A equipe escolar procura estabelecer critérios entre seus membros 
respeitando as diversidades e diferenças na escola, pois possui alunos advindos de 
vários grupos: etnia, religião, gênero, com necessidades especiais, indígenas, etc. 
Todos os alunos precisam ser respeitados, não permitindo na escola atitudes 
discriminatórias e preconceituosas. A diversidade cultural do país é parte integrante 
do conhecimento. Sendo assim, a cultura afro-brasileira e africana, a cultura 
indígena, dos quilombolas e demais culturas, devem ser ensinadas com o devido 
respeito à variedade existente no país (Indicação nº 01/06). 
 Temos em nosso colégio a Equipe Multidisciplinar, que é composta por 
professores e funcionários e Equipe Pedagógica, cujo trabalho se justifica pela 
importância de reparar as desigualdades e distorções históricas referentes às 
culturas Afro-brasileira, Africana e Indígena, compreendendo a relevância do 
estudo de temas referentes a elas, que também dizem respeito a todos os 
brasileiros, uma vez que se deve educar enquanto cidadãos atuantes no seio de 
uma sociedade multicultural e pluri-étnica, capazes de se situar conscientemente 
perante seus direitos e contribuir para a construção de uma nação mais digna e 
igualitária - Lei 10.693/ 03  e Lei nº 11645/2008. 
 Nas ações que elabora para serem desenvolvidas no decorrer do ano, a 
preocupação recai sobre os alunos para que os mesmos sejam incentivados a se 
expressarem em ideias, manifestações artísticas, esportivas e culturais e, em 
demais ações que expressem suas habilidades, através de gincanas, teatros, 
músicas, danças, apresentações de produções dos alunos, dos professores e do 
grêmio, festas e outras formas de ações e mobilizações. 
 No início do ano, nas reuniões pedagógicas faz-se um reestudo do 
Regulamento Interno do colégio, com base na Resolução 2000/91 e no Regimento 
Escolar, para que haja ordem, disciplina e um bom aproveitamento educacional, 
procurando através desse, contribuir para a formação integral, tanto no 
cumprimento dos deveres como dos direitos. Os alunos tomam ciência do 
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Regulamento Interno no início do ano letivo pelos professores e Equipe 
Pedagógica, podendo, através do mesmo, elaborar as normas de conduta de cada 
sala de aula. Aos alunos dos 6º anos de cada ano letivo é entregue uma cópia 
impressa do regulamento. Aos pais, o Regulamento Interno é apresentado no ato 
da matrícula e estudado e refletido na primeira reunião do ano letivo e, na 
sequência, é entregue para eles uma cópia do Regulamento Interno e o mesmo é 
afixado no mural de entrada da escola. 
 
9.4.  Regulamento interno do colégio 

 
01- Pontualidade  
Manhã: 7:15 horas       Tarde: 13:00 horas          Noite: 19:00 horas 
02- Local de entrada: pelo portão lateral situado na Rua Leônidas Pontes. 
O aluno que chegar atrasado por qualquer motivo, para entrar na sala de 

aula precisa justificar o seu atraso e solicitar autorização na secretaria para 
entregar ao professor da primeira aula. Se o fato persistir por três vezes, será 
comunicado aos pais ou responsáveis. 

03- Organização inicial: Após o primeiro sinal, os alunos, organizados, 
entram para a sala de aula e aguardam seus professores. Após o 2º sinal, os 
professores entram para a sala. Essa organização acontece no início das aulas e 
no intervalo. 
 Uma vez na semana, preferencialmente na 2ª feira, no início das aulas, é 
executado o Hino Nacional com todos os professores e alunos. 

04- Intervalo: Entre a 3ª e 4ª aula para os turnos matutino e vespertino e 
entre a 2ª e 3ª aula para o noturno. Durante o intervalo é servida a merenda para 
todos os alunos.  
 Não é permitido a permanência dos alunos nas salas de aula durante o 
intervalo. 

05- O aluno retardatário, após o sinal de entrada e o final do intervalo, terá 
que pedir autorização a Equipe Pedagógica e ao professor para poder entrar em 
sala de aula. 

06- O uso do sanitário e a permissão para tomar água não serão autorizados 
durante o horário das aulas, exceto em casos excepcionais, com autorização do 
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professor. 
07- Não é permitida a circulação de alunos no pátio e nos corredores 

durante os horários de aula. 
08- O portão do pátio permanecerá fechado durante as aulas de Educação 

Física na quadra e no campo. 
09- Saída antecipada da sala de aula e da escola somente com autorização 

escrita ou telefonema do pai ou responsável e em caso esporádico (doença...), na 
qual os pais serão comunicados, por telefone ou bilhete escrito pela Equipe 
Pedagógica com registro de saída em livro próprio.  

10- A presença dos alunos é controlada diariamente pelo Controle de 
Frequência preenchido pelo aluno Representante de turma e o Livro Registro do 
Professor, o qual comunicará o caso de faltas consecutivas e esporádicas a Equipe 
Pedagógica, que primeiramente procurará entrar em contato com a família para 
saber o motivo das faltas e orientar quanto a importância da assiduidade e, se não 
resolver,  irá recorrer ao Programa de Combate ao Abandono Escolar,  tendo como 
apoio o documento denominado Ficha de Comunicação de Aluno Ausente, 
trabalhando em parceria com o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança e do 
Adolescente e o Ministério Público. 

11- Durante a troca de professores, os alunos devem permanecer na sala de 
aula, aguardando-os em seus respectivos lugares. 

12- Não é permitido ao aluno trazer pessoas estranhas no colégio.  
13- Namoro: O colégio é estabelecimento de ensino, portanto não é 

permitido namoro.  
14- Os alunos da zona rural, que dependem do transporte escolar municipal, 

se ocorrerem situações de faltas em função do transporte escolar, serão abonadas 
as faltas ao final do ano letivo, se necessário. 

15- Uniforme: os alunos devem comparecer uniformizados todos os dias, 
durante o período de aula e/ou trabalhos na biblioteca ou no interior do colégio, 
conforme decisão em Assembleia de Pais. O aluno que não comparecer 
uniformizado terá que colocar um uniforme cedido pela Equipe Pedagógica 

16- Não é permitido tomar bebida alcoólica ou fumar na sala de aula, 
corredores e toda área interna do colégio de acordo com as Legislações vigentes. 

17- Danos materiais: Todos os danos materiais causados por aluno serão 
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ressarcidos ou reparados pelo mesmo, pelo pai ou responsável. 
18- O telefone é uso exclusivo do colégio. Para utilizá-los, somente com 

autorização da direção. 
19- É obrigação dos pais ou responsáveis acompanhar os filhos no processo 

educacional. A omissão dos mesmos com a educação dos filhos pode trazer-lhes 
consequências, conforme o Estatuto do Menor e do Adolescente. 

20- O aluno merece consideração e respeito de todos os professores e 
funcionários, sendo terminantemente proibido desrespeitar qualquer pessoa que 
neste estabelecimento conviver. 

21- Não é permitido colocar apelido quando não é permitido pela pessoa, 
causando bulling aos colegas. 

22- Não é permitido tomar lanche na sala de aula durante as aulas. 
23- Não é permitido usar corretivo na sala de aula. 
24- Não é permitido mascar chiclete e chupar balas na sala de aula e no 

colégio. 
25- Não é permitido o uso de telefone celular ou qualquer aparelho 

eletrônico nas dependências do colégio. 
26- É facultativo o uso de boné na sala de aula. 
27- Os objetos esquecidos na escola serão guardados por apenas 30(trinta) 

dias quando não identificados. Os alunos devem colocar seus nomes, série e ano 
em todos os seus pertences. 

28- Avaliação: 
- O aluno tem direito a uma avaliação formativa, continua e cumulativa, com 

instrumentos de avaliação diferenciados, sendo diagnóstica e não como um 
instrumento classificatório, mas de acompanhamento da apropriação do 
conhecimento, incorporando todos os resultados obtidos durante o período letivo. 

- O aluno tem direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer ao 
professor e a Equipe Pedagógica, porém deve usar coerência e bom senso. 

- É dever do aluno realizar suas avaliações e entregar os trabalhos na data 
marcada pelo professor, participar de todas as atividades programadas e 
desenvolvidas pelo colégio. 

29- Segunda chamada: será concedida desde que o aluno justifique com 
atestado médico, ou justificativa dos pais ou responsáveis no prazo de 48 horas 
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junto ao professor ou Equipe Pedagógica, pelos seguintes motivos: doença, luto, 
impedimento por princípios religiosos ou outros motivos que justifiquem a 
necessidade de sua ausência. 

30- Revisão de notas: acontecendo falha no registro de notas, requerer 
revisão com o professor da disciplina, dentro do prazo de 72 horas, após a 
divulgação dos resultados oficiais (entrega dos boletins) para que o professor 
solicite correção junto à secretaria. 

31- Divulgação das notas: Os pais tomam ciência do aproveitamento escolar 
dos filhos em reuniões bimestrais, recebendo para isso convocação por escrito. 
Quando necessário, os pais ou responsáveis, são convocados individualmente pela 
Equipe Pedagógica antes das reuniões ou após, para melhores esclarecimentos do 
desempenho escolar de seus filhos. Os pais podem ser convocados para reuniões 
emergenciais com a presença de seus filhos, quando se fizer necessário. 

32- A Educação Física é disciplina obrigatória para todos os alunos exceto 
nos casos previstos pela Lei 6503/77 e Lei 7692/88 e decreto Lei 1044/69, sua 
dispensa será atendida mediante comprovação legal. A saída da sala de aula para 
a prática de Educação Física acontecerá de forma organizada para não perturbar 
as demais salas e o retorno terá que ser 5 minutos antes do final da aula. 

33- Todos os alunos são convocados para a semana dos jogos escolares, 
comemorações cívicas, gincanas, eventos esportivos e culturais e atividades 
extracurriculares. 

34- A merenda escolar é servida, no refeitório para todos os alunos de 
acordo com o recebimento dos órgãos mantenedores, nos turnos matutino, 
vespertino e noturno, durante o intervalo. 

35- A biblioteca está à disposição dos alunos e professores, nos turnos 
matutino e vespertino para atendimento de pesquisas bibliográficas, leitura... É 
lugar de silêncio (possui regulamento interno). 

36- Os alunos serão atendidos nos três períodos pela Secretaria, nos 
horários não prejudiciais às aulas, de preferência nos intervalos das aulas. 

37- É dever de todos colocar o lixo em local apropriado. 
38- É direito de todos os alunos a partir do 7º ano a participação do Grêmio 

Estudantil, podendo organizar chapas para se candidatar às eleições.  
39- A transferência deverá ser solicitada, na secretaria do colégio, pelo pai 
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ou responsável. 
40- O pedido de remanejamento de turma e turno deverá ser solicitado pelos 

pais ou responsáveis somente ao final de cada bimestre, e o mesmo será atendido 
conforme a disponibilidade de vagas. 

41- É dever de toda a comunidade escolar manter a higiene e a conservação 
das instalações da escola (paredes, carteiras, corredores, banheiro...). 

42- É dever do aluno, trazer todos os dias os materiais adequados às aulas, 
de acordo com o horário. Os livros são entregues aos pais no início do ano letivo, 
que assinam um termo de responsabilidade, assumindo com seu filho a obrigação 
de encapar, colocar nome nos livros e cuidar durante todo o ano letivo para, no 
final do ano, devolvê-los à escola em boas condições, pois os mesmos serão 
utilizados por outros alunos no próximo ano letivo. 

43- O aluno deverá ressarcir, junto com os pais, os danos de bens 
danificados (vidros, carteiras, cortinas, torneiras, ventiladores...), quando 
comprovada a sua autoria. 

44- É direito da estudante a partir do oitavo mês de gestação durante três 
meses ficar assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto 
lei 1044, de 21 de outubro de 1969. O início e o fim do período de afastamento será 
determinado por atestado médico a ser apresentado à direção do colégio. Em 
qualquer caso, é assegurado às estudantes, direito à realização das avaliações. 

45- Não é permitido aos alunos o comparecimento no colégio para qualquer 
atividade, trajado com roupas inadequadas (shorts curtos, minissaias, tops, roupas 
decotadas, transparentes...), maquiagem exagerada, toucas encobrindo a cabeça e 
outros. 
 
 
9.5. Medidas Sócio - Educativas 
 
 Pelo não cumprimento dos seus deveres, os alunos serão sujeitos às 
seguintes medidas sócio educativas: 

a) advertência verbal; 
b) ocorrência escrita; 
c) comunicação aos pais; 
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d) reparação dos danos; 
e) encaminhamento ao Conselho Escolar, para apreciação e julgamento dos 

deveres não cumpridos e infringidos; 
f) finalmente, encaminhamento ao Conselho Tutelar e/ou à Promotoria de 

Justiça. 
 As penalidades previstas são aplicadas segundo a gravidade da falta. 
 As medidas sócio educativas do item “a” e “b” são aplicadas pelo professor 
da série ou turma e/ou pela Equipe Pedagógica. 
  A reparação de danos será aplicada pelo diretor ou Equipe Pedagógica e o 
valor a ser ressarcido será de conformidade com a avaliação do bem perdido ou 
danificado. 
 Os itens c, d, e, f serão aplicados pela Equipe Pedagógica e Direção. 
 O aluno reincidente ou de comportamento que exige providências imediatas 
conforme a gravidade cometida, será encaminhado ao Conselho Escolar do 
estabelecimento (artigo 18-IV), tendo o mesmo direito de defesa, acompanhado de 
seu pai ou responsável. Caso não resolva será encaminhado ao Conselho Tutelar 
e a Promotoria de Justiça para medidas cabíveis. 
 
 
9.6. Direito a Petições 
 
 O pai ou responsável (se menor) tem direito a questionar critérios 
avaliativos, no prazo de 72 horas, após a divulgação dos resultados, podendo 
formular por escrito, reivindicações, reclamações e sugestão à vida escolar. 
Devendo esta ser coerente, e dirigida a: 

- Direção do colégio. 
- Núcleo Regional da Educação - Cornélio Procópio. 
- Secretaria de Estado da Educação - Curitiba. 

           - MEC – Ministério da Educação –DF. 
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9.7. Regime Escolar 
 
 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado-EFM, de acordo com a 
sua especificidade, mantém o Ensino Fundamental Anos Finais ( 6º ao 9º ano) de 
frequência mista, sendo no turno matutino 8º e 9º anos , vespertino 6º e 7º anos e 
noturno  a Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental e Médio, onde as 
classes são organizadas de acordo com as conveniências didático-pedagógicas e 
de ordem administrativa, seguindo as normas estabelecidas na Resolução nº 
377/96 da Secretaria de Estado da Educação, adotando o regime de seriação 
anual. 

  
 
9.8. Conselho de Classe  
 
   O Conselho de Classe é parte integrante do processo de avaliação, e tem a 
responsabilidade de analisar as ações educacionais, indicando alternativas que 
busquem garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem, intervindo 
pedagogicamente em todo o processo. É um espaço privilegiado para discussão e 
análise das práticas educativas da Escola, avaliando assim o processo de ensino e 
aprendizagem na relação professor-aluno e os procedimentos adequados a cada 
caso. 
 É constituído pelo(a) Diretor(a) e/ou Diretor(a) Auxiliar, pela Equipe 
Pedagógica e por todos os professores que atuam numa mesma turma. 
 A finalidade da reunião do Conselho de Classe, após analisar as 
informações e dados apresentados, é a de intervir em tempo hábil no processo 
ensino e aprendizagem, oportunizando ao aluno formas diferenciadas de apropriar-
se dos conteúdos curriculares estabelecidos. A Equipe pedagógica é responsável 
em organizar as informações e dados coletados a serem analisados no Conselho 
de Classe. 
 Ao Conselho de Classe cabe verificar se os objetivos, conteúdos, 
procedimentos metodológicos, avaliativos e relações estabelecidas na ação 
pedagógico-educativa, estão sendo cumpridas de maneira coerente. 
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 O Conselho de Classe é um espaço de reflexão pedagógica, onde todos os 
sujeitos do processo educativo, de forma coletiva, discutem alternativas e propõem 
ações educativas eficazes que possam vir a sanar necessidades/dificuldades 
apontadas no processo ensino e aprendizagem. 
 É realizado bimestralmente, da seguinte forma: 
 1o. Pré-Conselho: é realizado com o representante de turma e um grupo de 
alunos aleatoriamente escolhidos, sob a coordenação de um Pedagogo. É o 
momento em que são levantados os problemas em sala-de-aula, em relação a 
alunos e professores, nos aspectos disciplinares e pedagógicos. 
 2o. Conselho de Classe: neste momento realizam-se as seguintes ações: 
 - Análise das informações sobre os conteúdos curriculares, 
encaminhamentos metodológicos e práticas avaliativas que se referem ao processo 
ensino e aprendizagem; 
 - Proposição de procedimentos e formas diferenciadas de ensino e de 
estudos para a melhoria do processo ensino e aprendizagem; 
 - Estabelecimento de mecanismos de recuperação de estudos, 
concomitantes ao processo de aprendizagem, que atendam às reais necessidades 
dos alunos; 
 - Acompanhamento do processo de avaliação de cada turma, devendo 
debater e analisar os dados qualitativos e quantitativos do processo ensino e 
aprendizagem; 
 - Atuação em co-responsabilidade na decisão sobre a possibilidade de 
avanço do aluno para a série subsequente ou retenção, após apuração dos 
resultados finais, levando-se em consideração o desenvolvimento integral do aluno; 
 - Recebimento de pedidos de revisão dos resultados finais até 72 horas úteis 
após sua divulgação em edital. 
 Também discutem-se metodologias de recuperação a serem proporcionadas 
aos alunos que obtiveram resultados de aprendizagem abaixo do desejado. 
 3o. Pós - Conselho: após o Conselho de Classe os alunos são 
individualmente chamados pela Equipe Pedagógica para serem sensibilizados 
sobre a importância dos hábitos de estudos e busca-se detectar o que levou o 
aluno a um mau desempenho, bem como o que poderá ser feito para reverter este 
quadro. 
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A convocação, pela direção, das reuniões ordinárias ou extraordinárias do 
Conselho de Classe, é divulgada em edital, com antecedência de 48 horas. 
 É realizado ordinariamente em datas previstas em calendário escolar e, 
extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. 
 As reuniões serão lavradas em Livro Ata, pelo(a) secretário(a) da escola, 
como forma de registro das decisões tomadas. 
 O resultado do desempenho dos alunos é divulgado aos pais em reunião 
própria e, em parceria com os mesmos, busca-se a melhoria da aprendizagem 
desses alunos. 
 
 
9.9. Processo de Promoção 
  

De acordo com a Deliberação nº 007/ 99, Art. 17, “a promoção deverá ser o 
resultado da avaliação do aproveitamento escolar do aluno expresso conforme 
critério e forma determinada pelo estabelecimento em seu Regimento Escolar”. No 
Art. 18 “a avaliação final deverá considerar, para efeito de promoção, todos os 
resultados obtidos durante o período letivo, incluída a recuperação de estudos”. Art. 
19, “encerrado o processo de avaliação, o estabelecimento registrará, no histórico 
escolar do aluno, sua condição de aprovado ou reprovado. A promoção é o 
resultado da avaliação do aproveitamento escolar do aluno, aliada à apuração de 
sua frequência.” 

Assim, para a promoção do aluno será utilizado o resultado da avaliação do 
aproveitamento escolar do aluno expresso na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez 
vírgula zero), bem como a sua assiduidade. 
 Somando-se as notas dos quatro bimestres e dividindo-se por quatro 
resultará na média final da disciplina. 
 Será considerado aprovado o aluno que apresentar:  
 - Frequência igual ou superior a 75%(setenta e cinco por cento) do total dos 
200(duzentos dias letivos) e ou 800 horas e média anual igual ou superior a 
6,0(seis vírgula zero), resultante da média aritmética dos bimestres. 
 Será considerado reprovado o aluno que apresentar: 
 - Frequência inferior a 75%(setenta e cinco por cento) sobre os 
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200(duzentos dias letivos) e média anual inferior a 6,0(seis vírgula zero); 
 - Frequência inferior a 75%(setenta e cinco por cento) sobre os 
200(duzentos dias letivos), com qualquer média anual. 
 Quando ocorrer do aluno apresentar frequência igual ou superior a 
75%(setenta e cinco por cento) e média anual inferior a 6,0(seis vírgula zero) será 
submetido a análise do Conselho de Classe que definirá pela sua aprovação ou 
não. 
 
 
9.10. Processo de Promoção EJA 
 

Para fins de promoção ou certificação, serão registradas de 02 (duas) a 06 
(seis) notas por disciplina correspondentes às provas individuais escritas e/ou 
outros instrumentos avaliativos adotados a que, obrigatoriamente, o educando se 
submeterá na presença do professor. 

A média ou somatória de cada registro de nota é o resultado de avaliações 
realizadas com diferentes instrumentos, conforme critério definido pela instituição 
de ensino. O educando deverá atingir, pelo menos, a nota 6,0 (seis vírgula zero) ao 
final de cada registro de nota. Caso contrário, como acréscimo ao processo de 
apropriação dos conhecimentos, o educando terá direito à recuperação de estudos, 
conforme explicitada na Proposta Pedagógica Curricular e no Regimento Escolar. 

Os Registros das notas dos educandos que alcançaram a partir da nota 
mínima 6,0 (seis vírgula zero) serão lançados no Sistema Informatizado da EJA - 
SEJA. Para aqueles que não atingiram a nota mínima, o registro será lançado no 
SEJA somente após a recuperação dos conteúdos. 

Fica a critério de cada instituição de ensino determinar prazos para a 
inserção das notas no Sistema SEJA, considerando que a cada 02 (dois) meses o 
Sistema deverá ser alimentado com informações de frequência e registros das 
notas, ou somente a frequência de cada educando matriculado, conforme 
mencionado no item anterior. 
 
 
9.11. Processo de Classificação e Reclassificação 
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 A classificação tem como objetivo posicionar o aluno na série compatível 
com a idade, experiência e desenvolvimento, adquiridos por meios formais ou 
informais e poderá ser realizada por: 
 - Promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase 
anterior, na própria escola; 
 - Transferência, para os alunos procedentes de outras escolas, do país ou 
do exterior, considerando a classificação da escola de origem; 
 - Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação para 
posicionar o aluno na série compatível ao seu grau de desenvolvimento e 
experiência, adquiridos por meios formais ou informais. 
 A classificação tem caráter pedagógico centrado na aprendizagem, exigindo 
algumas ações para resguardar os direitos dos alunos, da escola e dos 
profissionais, como: 
 - Proceder a avaliação diagnóstica documentada pelo professor ou equipe 
pedagógica; 
 - Comunicar ao aluno e/ou responsável a respeito do processo a ser 
iniciado, para obter deste o respectivo consentimento; 
 - Organizar comissão formada por docentes, pedagogos e direção da escola 
para efetivar o processo; 
 - Registrar os resultados no histórico escolar do aluno; 
 - Arquivar atas, provas, trabalhos ou outros instrumentos utilizados. 
 É vedada a classificação para a etapa inferior à anteriormente cursada. 
 
9.12. Processo de Classificação EJA 
 

De acordo com o previsto no Art. 22 da Deliberação no 09/01, do Conselho 
Estadual de Educação/PR, a Classificação é um procedimento que a instituição de 
ensino adota para avaliar e posicionar o aluno no nível de ensino compatível com 
seu grau de desenvolvimento e experiência, adquiridos por meios formais, não-
formais e/ou informais. 

Desde 2009, a Proposta Pedagógica - Curricular da EJA, aprovada pelo 
CEE/PR, assim como o Regimento Escolar, contemplam o aproveitamento de 
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série/ período/ etapa/ semestre, para os alunos que apresentarem documentos que 
comprovem os conhecimentos concluídos com êxito e adquiridos formalmente 
(Histórico Escolar). No entanto, a aplicação da classificação deverá ser 
considerada um procedimento de exceção e só deverá ser indicada pelo professor 
pedagogo ao pretendente à matrícula que apresentar conhecimentos “escolares” 
adquiridos não-formal ou informalmente e que não possuam documentos 
comprobatórios, possibilitando o seu posicionamento em um percentual de carga 
horária adequado às suas experiências e conhecimentos adquiridos na disciplina 
em que deseja ser matriculado. 

Como a classificação tem caráter pedagógico centrado na aprendizagem, 
antes da efetivação da matrícula, o professor pedagogo deverá proceder à 
avaliação diagnóstica. Para essa avaliação, o educador da disciplina e o professor 
pedagogo deverão elaborar um instrumento de avaliação inédito contemplando os 
conteúdos essenciais exigidos para aprovação no nível de ensino da disciplina com 
questões discursivas e objetivas. 

Após análise dos resultados da avaliação, para fins de classificação, deverá 
ser lavrada Ata em que conste o registro do percentual de avanço obtido na carga 
horária da disciplina, data e assinaturas do professor da disciplina, do professor 
pedagogo, da direção e do secretário. 

Mediante essa Ata, a matrícula na disciplina será inserida no Sistema SEJA 
com o percentual de avanço obtido na carga horária total da disciplina 
(enquadramento): 25%, 50%, 75% ou 100%, quando for disciplina do Ensino 
Fundamental – Fase II e; 25%, 50% ou 75% da carga horária total, quando for 
disciplina do Ensino Médio. A Ata dos resultados da avaliação para fins de 
classificação e o instrumento de avaliação aplicado, deverão ser arquivados na 
Pasta Individual do(a) educando(a), mesmo que este tenha obtido 0% de avanço 
no total da carga horária da disciplina. 

Do total da carga horária restante a ser cursada na disciplina na qual o(a) 
educando(a) foi matriculado(a) mediante classificação, é obrigatória a frequência 
de, no mínimo, 75% na organização coletiva e de 100% na organização individual e 
obter o número de registros de notas, conforme descrito no Regimento Escolar. 

Nas classificações com 100% de êxito no total da carga horária em todas as 
disciplinas do Ensino Fundamental – Fase II, o educando estará apto a realizar 
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matrícula inicial em até quatro disciplinas do Ensino Médio. Educando que 
participou do processo de classificação, após a matrícula na disciplina inserida no 
Sistema SEJA e ter cumprido o mínimo de carga horária, poderá aproveitá-la ao 
ser transferido para outra instituição de ensino que oferta EJA. 
 
 
9.13. Processo de Reclassificação 
  

É o processo pelo qual a escola avalia o grau de experiências do aluno 
matriculado, preferencialmente no início do ano letivo, levando em conta as normas 
curriculares gerais, a fim de encaminhá-lo ao período de estudo compatível com 
sua experiência e desenvolvimento, independente do que registre o seu histórico 
escolar. 
 Cabe aos professores, ao verificarem as possibilidades de avanço na 
aprendizagem do aluno, devidamente matriculado e com frequência na 
série/disciplina, dar conhecimento à Equipe Pedagógica para que esta possa iniciar 
o processo de reclassificação. 
 Os alunos, quando maiores, ou seus responsáveis, poderão solicitar 
aceleração de estudos através do processo de reclassificação, facultando à escola 
aprová-lo ou não. Quando reclassificados, serão acompanhados no período de dois 
anos pela Equipe pedagógica, em relação aos seus resultados de aprendizagem. 
 Não é permitido a reclassificação para a etapa inferior a anteriormente 
cursada. 
 
 
9.14. Processo de Reclassificação EJA 
 

A reclassificação é o processo pelo qual a instituição de ensino avalia os 
conteúdos apropriados (formal, não-formal e informalmente) pelo educando 
matriculado após ter frequentado, no mínimo, 25% do total da carga horária 
definida para cada disciplina do Ensino Fundamental – Fase II ou do Ensino Médio. 
Ela possibilita o avanço ou posicionamento em um percentual de carga horária 
alcançado com a apropriação de conteúdos básicos em certa disciplina, devendo 
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cursar a carga horária restante para a concluí-la. 
O educador da disciplina, no decorrer dos 25% da carga horária inicial, após 

constatar as capacidades do educando e verificar a possibilidade de avanço na 
carga horária, deverá notificar ao NRE para que este proceda à orientação e 
acompanhamento quanto aos preceitos legais, éticos e das normas que 
fundamentam os procedimentos de Reclassificação. 

O processo de reclassificação poderá posicionar o educando em 25%, 50% 
ou 75% da carga horária total de cada disciplina do Ensino Fundamental – Fase II e 
em 25% ou 50% da carga horária total de cada disciplina, no Ensino Médio. 

A Ata assinada pela comissão responsável pelo processo e o instrumento de 
avaliação aplicado deverão ser arquivados na Pasta Individual do educando e no 
Sistema SEJA através da rotina “matrícula>alteração de matrícula”, inserir os 
resultados da reclassificação e, automaticamente, o SEJA informará a carga 
horária e o número de registros de notas faltantes para a conclusão da disciplina. A 
conclusão do Ensino Médio por meio de processo de classificação e reclassificação 
não é permitida. A normatização do registro na documentação escolar e dos 
procedimentos realizados na Classificação e Reclassificação é feita pela Instrução 
no 02/2009 – SEED/DAE/CDE e a Instrução no 020/2008 – SUED/SEED, também, 
estabelece os procedimentos para o processo de Reclassificação de educandos. 
Ressaltamos que o educando que submeteu ao processo de classificação em 
determinada disciplina não poderá ser reclassificado nessa mesma disciplina. 
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10. MATRÍCULA 
 
 A matrícula é um ato formal, que vincula o educando ao Estabelecimento de 
Ensino, conferindo-lhe a condição de aluno, nos prazos e datas determinados pela 
SEED, por meio de Instruções Normativas. 
 Ela deve ser requerida pelo interessado e/ou responsável, quando menor de 
18 anos, sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
 -Fatura da concessionária de energia elétrica atualizada; 
 - Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, ou Carteira de 
Identidade (RG) - cópia e original; 
 - Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade da instituição de ensino 
de origem ou Guia de Transferência emitida pelo Sistema Escola Web – original; 
 - Carteira de Identidade – RG  (para maiores de 16 anos) e Cadastro da 
Pessoa Física – CPF – original e cópia; 
 - Carta Matrícula – quando o aluno for direcionado com carta. 
 No ato da matrícula, o aluno ou seu responsável é informado sobre o 
funcionamento da organização da escola, sendo disponibilizado o Regimento 
Escolar. 

Poderão ocorrer matrículas durante o decorrer do ano, mas o aluno deverá 
submeter-se ao processo de classificação, prevista no Regimento Escolar e o 
controle de frequência será a partir da data efetiva da mesma. 
 
 
10.1. Matrícula Renovada 
 
 A renovação de matrículas será feita mediante manifestação expressa dos 
pais e ou responsáveis pelos alunos, na época prevista pelo Estabelecimento de 
Ensino e obedecidas as normas determinadas pela legislação. 
 No ato da renovação de matrícula, serão anexados documentos que 
atualizem as informações já registradas sobre o aluno. 
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10.2. Matrícula na EJA 
 

A Proposta Pedagógica Curricular da Educação de Jovens e Adultos prevê 
matrícula por disciplina e o educando poderá, em função da oferta, efetivar sua 
matrícula em até 04 (quatro) disciplinas na organização coletiva ou individual, de 
acordo com seu perfil, condições de vida e de trabalho, sendo priorizadas as vagas 
para matrícula na organização coletiva. 

A Deliberação 05/2010 do Conselho Estadual de Educação, que normatiza a 
modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná, 
determina a idade para matrícula na EJA, em seu Art. 7º: 

Art.7º Considera-se como idade para matrícula: 
            I – no ensino fundamental a idade mínima de 15 (quinze) anos completos; 
            II – no ensino médio a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 
 

As matrículas deverão ser inseridas, imediatamente, no Sistema SEJA. No 
entanto, a SUDE/CIE estabelece prazos de até 07 (sete) dias para inserir a 
matrícula dos educandos da sede e de até 15 (quinze) dias para inserir a matrícula 
dos educandos das APED, todas com data retroativa ao início da frequência do 
aluno nas disciplinas. 

Lembramos que é responsabilidade da instituição de ensino manter o 
Sistema SEJA atualizado para evitar eventuais prejuízos pedagógicos aos 
educandos. 

A oferta da disciplina deverá estar associada à carga horária docente. Se 
não houver vagas suficientes em uma determinada disciplina, a matrícula deverá 
ser disponibilizada, prioritariamente, aos alunos que necessitam da disciplina para 
concluir a etapa de ensino. As matrículas dos demais educandos deverão ser 
realizadas nas vagas disponíveis das disciplinas ofertadas pela Instituição de 
Ensino. 

Para requerer a matrícula, o educando deverá receber orientações da 
escola, por meio da equipe pedagógica, quanto à: 

- organização que atenda sua real necessidade, dentro das possibilidades 
que a escola dispõe relativa à oferta das disciplinas; 

- organização dos cursos com relação aos horários, calendário, regimento 
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escolar e a carga horária das disciplinas. 
Feita a matrícula, o educando receberá do professor de cada disciplina, o 

Guia de Estudos, contendo: 
- a dinâmica de atendimento ao educando; 
- a carga horária e a duração da disciplina; 
- os conteúdos e os encaminhamentos metodológicos; 
- as sugestões bibliográficas para consulta; 
- a realização das avaliações; 
- outras informações necessárias. 

 
10.3. Remanejamento de turma  
 
 O remanejamento de turma será feito mediante manifestação expressa dos 
pais ou responsáveis pelos alunos, ao final de cada bimestre, de acordo com a 
disponibilidade de vagas, mediante consulta dos professores da série de origem e 
da série de destino. 
 
10.4. Remanejamento entre as organizações EJA 
 

O educando matriculado em uma disciplina na organização Individual poderá 
ser remanejado para a organização coletiva da mesma disciplina, considerando 
que: 

- o educando matriculado na organização Individual tenha cursado a carga 
horária equivalente a 25% ou 50% ou 75% e que a turma da organização coletiva 
da disciplina em curso também tenha avançado 25% ou 50% ou 75% do total da 
carga horária da disciplina; 

- o educando matriculado em uma disciplina na organização coletiva pode 
ser remanejado para a organização individual, a qualquer momento, devendo 
nessa organização completar a carga horária cursada até cumprir 100% da carga 
horária total da disciplina e obter os registros de notas conforme descrito no 
Regimento Escolar. 
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10.5. Dependência – Matrícula: Progressão Parcial 
 
 A matrícula com Progressão Parcial é aquela por meio da qual o aluno, não 
obtendo aprovação final em até três disciplinas em regime seriado, poderá cursá-
las subsequente e concomitantemente às séries seguintes. 
 A partir do ano de 2015, o colégio, através de alteração do Regimento 
Escolar por meio do Adendo Regimental de alteração nº 04 passou a ofertar a 
matrícula com Progressão Parcial ao aluno que não obtivesse êxito em apenas 1 
(uma) disciplina em regime seriado.  
 O colégio, a partir do ano de 2017, e de acordo com o seu novo Regimento 
Escolar, não mais ofertará a matrícula com Progressão Parcial. 
 
 
10.6. Matrículas por transferência 
 
 A matrícula por transferência ocorre quando o aluno se desliga oficialmente 
de uma Escola e vincula-se a outro Estabelecimento para poder prosseguir os 
estudos relativos ao grau de ensino em curso. 
 Quando o aluno fizer a transferência para algum Estabelecimento de Ensino 
não autorizado, sua matrícula será inválida e permanece o vínculo com a escola de 
origem. 
 No ato da transferência, o aluno levará os registros do aproveitamento e da 
assiduidade até a data da transferência, sem nenhuma modificação para o outro 
Estabelecimento de Ensino.  
 
 
10.7. Frequência 
 
 A Escola estabelece obrigatoriamente a frequência às aulas e a todas as 
atividades escolares, sendo apurada do primeiro ao último dia do ano letivo 
levando em consideração a carga mínima anual de oitocentas horas, distribuídas 
por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar. É obrigatória, ao 
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aluno, a frequência mínima de 75% do total da carga horária do período letivo, para 
fins de promoção. 
 A forma de atendimento a alunos que necessitam   do regime de exercícios 
domiciliares com acompanhamento pedagógico da escola, o abono às faltas e o 
tratamento destinado a alunos faltosos encontra-se melhor detalhado no 
Regimento Escolar. 
 
10.8. Frequência EJA 
 

Na organização coletiva, a escola deverá estabelecer um cronograma, 
constando a data de início e término da oferta de 100% (cem por cento) da carga 
horária total de cada disciplina, com dias e horários determinados para frequência 
dos educandos na turma em que estiver matriculado na escola. É obrigatória, ao 
educando, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total da 
carga horária de cada disciplina. 

Nessa organização, o controle de frequência do educando é feito no Livro 
Registro de Classe em que o professor deverá registrar, para cada hora-aula, a 
presença ou a falta do educando. 

Os educandos matriculados no coletivo não poderão repor suas faltas 
frequentando a organização individual. 

A organização individual, como uma forma alternativa de oferta, também 
possui um cronograma com dias e horários determinados em que o educador irá 
atender aos educandos que não podem frequentar as aulas todos os dias. Esses 
educandos deverão cumprir 100% (cem por cento) do total da carga horária de 
todas as disciplinas, presencialmente. 

Aos educandos, que necessitaram ser remanejados ou passaram por 
processos de classificação ou reclassificação e foram matriculados na organização 
individual, é obrigatória a frequência de 100% (cem por cento) presencial da carga 
horária restante da disciplina. O controle dessa frequência será feita numa ficha 
registro de avaliação, frequência e conteúdo, onde o professor deverá registrar a 
data e o número de horas-aula frequentadas pelo educando. 

O educando matriculado em disciplinas na organização coletiva ou na 
organização individual, que não comparecer às aulas por mais de 02 (dois) meses 
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consecutivos, será considerado desistente. 
No seu retorno, a escola deverá reativar sua matrícula, aproveitando a carga 

horária cursada e os registros de notas obtidos. 
É necessário que a escola insira no Sistema SEJA, no decorrer da disciplina 

em curso e sempre antes de completar o período de dois meses, as informações 
referentes à frequência e/ou aos registros de nota do educando. 

O educando desistente na disciplina terá o prazo de 02 (dois) anos, 
contados a partir da data de matrícula inicial na disciplina, para reativar sua 
matrícula e aproveitar a carga horária já frequentada anteriormente com os 
registros de notas obtidos. 

Caso o educando retorne após o período de dois anos, a escola deverá 
efetuar a rematrícula na disciplina, sem o aproveitamento da carga horária cursada 
e dos registros de nota obtidos anteriormente. 
 
 
10.9. Transferência 
 
 A transferência será realizada de acordo com a legislação vigente pela Base 
Nacional Comum fixada em âmbito nacional, observando os princípios e normas do 
Regimento Escolar. 
 Entre o término de um e o início de outro período letivo, a transferência é 
processada normalmente e nos casos especiais, sempre que for solicitada por 
requerimento ao Diretor da Escola. 
 Serão aceitos e considerados válidos para todos os efeitos os estudos 
realizados em outra Unidade da Federação, desde que o Estabelecimento de 
Ensino obedeça as leis e normas do Estado de origem. 
 Cabe a Escola de origem fornecer os registros referentes ao aproveitamento 
e assiduidade do aluno até a época da transferência, devendo os mesmos ser 
transportados para a documentação escolar neste Estabelecimento de destino, 
sem modificações. 
 As transferências de alunos com Progressão Parcial serão aceitas, sendo as 
dependências realizadas na forma apresentada no Regimento Escolar. 
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10.10. Concessão da transferência 
 
 O período adequado para que aconteça a concessão está entre o término de 
um ano letivo e outro. 
 O Estabelecimento de Ensino não poderá negar a expedição do histórico 
escolar do aluno, bem como o pedido de transferência deverá ser expedido no 
prazo de 3 (três) dias. 
 
 
10.11. Recebimento da transferência 
 
 De acordo com as normas contidas no Regimento Escolar, o 
Estabelecimento de Ensino aceitará a transferência: 
 - Quando houver vaga; 
 - Se for possível, adaptar o aluno ao seu currículo, segundo as disposições 
do Regimento Escolar. 
 A Escola poderá fazer adaptações em até cinco disciplinas no máximo, e 
permitir a transferência de alunos do regime semestral para o anual e vice-versa, 
observando além das normas presentes, as exigências legais de frequência, carga 
horária, número de dias letivos e idade. 
 Quando a transferência ocorrer do regime semestral para o anual e tendo o 
aluno sido aprovado em um semestre completo, este será matriculado no 
semestre, na série a que tiver direito quando houver coincidência de calendário nos 
dois estabelecimentos. 
 
 
10.12. Documentação para a transferência 
 
 Para que aconteça a matrícula do aluno transferido de um Estabelecimento 
de Ensino para outro será necessário a apresentação de requerimento, de guia de 
transferência e de documento de identidade, acompanhados ainda: 
 a) Quando a matrícula ocorrer durante o ano letivo: 
 - Histórico escolar das séries ou períodos anteriormente cursados; 
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 - Ficha individual correspondente a série ou período em curso naquele 
semestre ou ano letivo. 
 b) Quando a matrícula ocorrer no final do ano letivo: 
 - Histórico escolar das séries ou períodos concluídos. 
  
 No histórico escolar deverá constar, entre outros, os seguintes dados: 
 - Identificação completa do Estabelecimento de Ensino; 
 - Identificação completa do aluno; 
 - Histórico da vida escolar do aluno que informe todas as séries cursadas, o 
aproveitamento relativo ao ano ou período letivo em cada componente curricular, 
declaração de aprovação ou reprovação, síntese do sistema de avaliação do 
rendimento escolar e assinatura do Diretor Escolar e do Secretário do 
Estabelecimento e o registro das ocorrências especiais relativas a vida escolar do 
aluno. 
 A matrícula do aluno transferido só se concretizará com a apresentação da 
documentação especificada no Regimento Escolar. 
 Em caso de dúvida, quanto a interpretação, o estabelecimento de origem 
será obrigado a fornecer os dados para fins de atendimento das normas. 
  
10.13. Revalidação e Equivalência de estudos feitos no exterior 
 
 Para serem considerados válidos os certificados e diplomas ou 
reconhecimento de estudos realizados no exterior, devem ser credenciados pelo 
Conselho Estadual de Educação. 
 A equivalência de estudos incompletos do Ensino Fundamental cursados em 
escolas de país estrangeiro será realizada por Estabelecimento de Ensino 
reconhecido. 
 Ao Núcleo Regional de Educação compete acompanhar e supervisionar o 
processo executado pelo Estabelecimento de Ensino e a comissão de professores 
deverá observar se a documentação apresenta: a autenticação do Cônsul brasileiro 
da jurisdição do local onde foram realizados os estudos; existência de acordo e 
convênio internacionais. Todos os documentos escolares originais, à exceção das 
de língua espanhola, deverão conter a tradução para o Língua Portuguesa por 
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tradutor juramentado as normas para a transferência e aproveitamento de estudos 
constantes na legislação vigente. 
 Ao Conselho Estadual de Educação ficará o dever de decidir sobre a 
equivalência de estudos ou de curso que não tenha similar no sistema de Ensino 
do Brasil. 
 Ao Estabelecimento do Ensino onde tiver sido realizada a equivalência ou 
revalidação de estudos compete a emissão da respectiva documentação e 
efetuado a revalidação ou declarada a equivalência, o ato pertinente será 
registrado no órgão competente e os resultados integrarão a documentação do 
aluno. 
 A matrícula de alunos oriundos do exterior, com período letivo concluído 
após ultrapassados 25% do total de horas letivas previstas no calendário escolar, 
far-se-á mediante classificação, aproveitamento e adaptação, previstos na 
legislação vigente, independentemente da apresentação de documentação escolar 
de estudos realizados. 
 Quando o aluno vier de país estrangeiro e não apresentar documentação 
escolar e condições para classificação, este deverá ser matriculado na série 
compatível com a sua idade, em qualquer época do ano e a Escola ficará 
responsável para elaborar plano próprio para o desenvolvimento de conhecimentos 
e habilidades necessários para o prosseguimento de seus estudos. 
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11. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
 
 Os estudos concluídos com êxito serão aproveitados. 

A carga horária efetivamente cumprida pelo aluno, no estabelecimento de 
ensino de origem, será transcrita no Histórico Escolar, para fins de cálculo da carga 
horária total do curso. 
 
 
11.1. Aproveitamento de estudos EJA 
 

No ato da matrícula, o(a) educando(a) poderá requerer aproveitamento de 
estudos de disciplinas, mediante apresentação de documento comprobatório de: 
- conclusão com êxito de série/período/etapa/semestre a ser aproveitada; 
- disciplinas concluídas com êxito por meio de cursos organizados por disciplina ou 
por Exames EJA, ENCCEJA e ENEM. 

Para cada série e período/etapa/semestre equivalente à conclusão, com 
êxito de uma série do ensino regular, será feito aproveitamento de 25% da carga 
horária total de cada disciplina constante na Matriz Curricular da EJA. Se o 
Histórico Escolar não constar as disciplinas de Filosofia e Sociologia, o(a) 
educando(a) deverá cursá-las, integralmente, para concluir o Ensino Médio. 

Série concluída com disciplina em dependência (resultado AP-D - Aprovado 
com dependência - Progressão Parcial) não será aproveitada na EJA. 

Para os estudos realizados no Ensino Médio organizado por blocos de 
disciplinas, são necessários dois blocos completos (correspondente a 200 dias 
letivos e 800 horas) concluídos com êxito, para aproveitar 25% da carga horária 
total de cada disciplina da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Para as 
disciplinas, cuja carga horária foi cumprida em apenas um bloco, não será 
realizado o aproveitamento 

Os estudos realizados no curso EJA - Presencial organizado por etapa (2001 
a 2006), ofertado na Rede Estadual de Ensino, em que a matrícula e o resultado 
eram por disciplina/módulo, poderão ser aproveitados 100% das 
disciplinas/módulos quando constar no Histórico Escolar a etapa final dessa 
disciplina, a nota e resultado “Aprovado” (AP). A disciplina não concluída, cujo 
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resultado no Histórico Escolar conste como “Promoção Continuada” (PC), deverá 
ser cursada integralmente ou o(a) educando(a) poderá ser indicado(a) para 
participar do processo de reclassificação, desde que o(a) mesmo(a) demonstre 
apropriação dos conteúdos. 

No Ensino Médio, o aproveitamento de estudos será no máximo de 50% do 
total da carga horária da disciplina da EJA constante na Matriz Curricular. Para 
cada disciplina concluída com êxito por meio de cursos organizados por disciplina 
ou por Exames EJA, ENCCEJA ou ENEM, o aproveitamento será de 100% do total 
da carga horária da disciplina da EJA. 
 Considerando o aproveitamento de estudos, o educando deverá cursar a 
carga horária restante de todas as disciplinas constantes na Matriz Curricular. 
 Na inserção da matrícula na disciplina, com aproveitamento de estudos no 
Sistema SEJA, deverá ser indicado o percentual de carga horária total da disciplina 
que será aproveitada: 25%, 50%, 75% ou 100%, quando for disciplina do Ensino 
Fundamental – Fase II e, no Ensino Médio, enquadramento de 25% ou 50% da 
carga horária total de cada disciplina. 
 
 
11.2. Adaptação 
 

A adaptação de estudos de disciplinas é atividade didático-pedagógica 
desenvolvida sem prejuízo das atividades previstas na Proposta Pedagógica 
Curricular, para que o aluno possa seguir o novo currículo. Ela far-se-á pela Base 
Nacional Comum e será realizada durante o período letivo. 
 Na conclusão do curso, o aluno deverá ter cursado, pelo menos, uma Língua 
Estrangeira Moderna. 

A efetivação do processo de adaptação será de responsabilidade da equipe 
pedagógica e docente, que deve especificar as adaptações a que o aluno está 
sujeito, elaborando um plano próprio, flexível e adequado ao aluno. 
Ao final do processo de adaptação, será elaborada Ata de resultados, os quais 
serão registrados no Histórico Escolar do aluno e no Relatório Final. 
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11.3. Regularização de vida escolar 
 
 A regularização de vida escolar do aluno é responsabilidade do Diretor do 
Estabelecimento, sob a supervisão do Núcleo Regional de Educação competente. 
 Quando houver alguma irregularidade, o diretor deverá entrar em contato 
com o Núcleo Regional de Educação para dar ciência do fato, o qual fará um 
acompanhamento no processo pedagógico e administrativo, desde a comunicação 
até a conclusão do fato. 
 No caso de se detectar irregularidade diante de uma transferência, caberá a 
direção da escola registrar os resultados do processo na documentação do aluno.  
 Quando a irregularidade for detectada após o encerramento do curso, o 
aluno será convocado para Exames Especiais a serem feitos na escola em que 
concluiu o mesmo, sob a supervisão do Núcleo Regional de Educação, e se não for 
possível realizar os exames especiais na escola em que concluiu, o Núcleo 
Regional de Educação deverá credenciar estabelecimento devidamente 
reconhecido para a realização de tais exames. 
 Em nenhuma hipótese a regularização escolar acarretará ônus financeiro 
para o aluno. 
 No caso de insucesso nos Exames Especiais, este poderá requerer nova 
oportunidade, decorridos, no mínimo, 60 dias a partir da publicação dos resultados. 
 O ato de regularização e os resultados finais do processo deverão constar 
no histórico e no relatório final do Estabelecimento. 
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12. PROCESSO DE APRIMORAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
(Formação Continuada) 
 
 Muitas mudanças estão ocorrendo no processo educacional e social e um 
novo perfil de sociedade e de profissional está sendo delineado, obrigando a todos 
a rever seus valores e a se posicionarem como pessoas, como profissionais e 
cidadãos do mundo. Aprender a aprender e continuar aprendendo durante toda a 
vida profissional é uma competência exigida para todos. 
 Buscando a qualidade do ensino faz-se necessário um profissional com 
formação mais adequada, preparado para sustentar sua prática pedagógica frente 
a diversas situações em sala de aula e na escola visando, acima de tudo, o 
sucesso do aluno. 
 O colégio tem consciência de que a formação permanente dos profissionais 
da educação é um dos elementos essenciais do Projeto Político Pedagógico que 
irá favorecer a atuação com o objetivo de compreender e aperfeiçoar a prática e 
obter o crescimento pessoal e profissional em benefício do desenvolvimento dos 
alunos. É necessário, portanto, um processo de formação permanente, dinâmico e 
integrador, que articule a prática, a reflexão e a investigação e os conhecimentos 
teóricos requeridos para promover uma transformação na ação pedagógica. 
 Para a escola, o processo de formação continuada é parte essencial da 
estratégia de melhoria permanente, da qualidade da educação e visa a abertura de 
novos horizontes na atuação profissional pois possibilita a atualização e o 
aperfeiçoamento de todos os que trabalham na escola, melhorando a prática 
pedagógica. 
 No início do ano letivo os professores e funcionários têm a oportunidade de 
se inscrever para as capacitações que irão ocorrer durante o ano de acordo com as 
opções oferecidas pela SEED de acordo com o interesse e disponibilidade de cada 
um: 

1- Participação na Semana de Capacitação, na própria escola, com a 
presença da Equipe Docente, Funcionários, Equipe Pedagógica e Direção. 

2- Participação da Equipe Pedagógica na Jornada Pedagógica. 
3- Participação nos grupos de estudo por área aos sábados promovidos pela 

SEED. 
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4- Simpósios de Educação nas diversas áreas do conhecimento, 
proporcionados pela SEED. 

5- Grupos de estudo promovidos por professores que estão no PDE. 
6- Capacitação para a Sala de Apoio à Aprendizagem. 
7- Capacitação para a Sala de Recursos. 
8- Capacitações descentralizadas na própria escola. 
9- Participação de vários professores no Programa PDE. 

 
  
12.1. Proposta de Formação Continuada da Escola 
 
Justificativa 
 
 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado, propõem o projeto de 
formação continuada aos professores e funcionários reconhecendo a necessidade 
e importância desse processo de formação, visando oportunizar uma melhor 
qualificação ao profissional da educação, através de momentos de estudos, 
debates, reflexões, trocas de experiências, etc, acerca de questões fundamentais 
relacionadas ao desempenho pessoal e profissional e, buscando atender ao 
interesse do coletivo do colégio. Através da realização deste projeto busca-se 
enriquecer e melhorar a prática pedagógica, oportunizando melhor embasamento e 
dinamização das aulas, atividades, projetos e eventos promovidos. Este projeto de 
formação continuada conta com a parceria de profissionais especializados da 
comunidade, da escola, do NRE e da SEED. 
 
 
Objetivos 
 

- Reconhecer a importância da formação continuada para melhoria do 
desempenho pessoal e profissional; 

- Proporcionar estudos e reflexões colaborando para o aperfeiçoamento 
contínuo; 

- Enriquecer e melhorar a prática pedagógica; 
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- Possibilitar maior embasamento teórico e dinamização das aulas; 
 
 
Ações a serem desenvolvidas 
 

- Estudos: leitura, análise e reflexão de textos, reportagens, políticas 
publicadas e materiais fornecidos pelo NRE e pela SEED, leitura e análise de livros 
da biblioteca do professor; leitura e reflexão de artigos publicados nas revistas: 
Pátio, Nova Escola, Mundo Jovem, entre outras. 
 Os temas abordados, são determinados anteriormente, de acordo com o 
interesse do coletivo e partindo das necessidades e realidade do colégio, além de 
textos trabalhados na Jornada Pedagógica, que são do interesse do coletivo: 

- Planejamento; 
- Avaliação; 
- Conselho de Classe; 
- Evasão e repetência; 
- Indisciplina x Limites; 
- Diretrizes Curriculares; 
- Educação Especial e Inclusão; 
- Dificuldades de Aprendizagem; 
- Hora – Atividade; 
- Regimento Escolar; 
- Projeto Político Pedagógico; 
- Teorias de Aprendizagem. 
- Realização de palestras com profissionais especializados, abordando 

temas diversos do interesse dos professores e funcionários, bem como dos alunos. 
- História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; 
- Drogas;  
- Meio Ambiente; 
- DST e AIDS; 
- Auto-estima; 
- Saúde Vocal; 
- Orientação Sexual; 



106 
 

 

           - TDAH; 
           - Direitos e deveres dos alunos e dos professores. 
 
Momentos de realização 
 
 Para a realização da proposta de formação continuada do colégio, serão 
utilizadas a hora-atividade do professor, procurando elaborar o horário dos 
professores destinando um dia para cada disciplina se reunir para estudos da área, 
o que não é nada fácil, pois os professores atuam em várias escolas, momentos 
dos encontros de capacitação descentralizada e planejamento previstos em 
calendário; os Conselhos de Classe previstos em calendário; Grupos de Estudos 
organizados segundo a disponibilidade da maioria dos professores e funcionários, 
reuniões pedagógicas previstas ou não em calendário. 
 
 
Período de execução  
 
 Durante todo o ano letivo, buscando ofertar momentos de estudo e reflexão 
que possam contribuir com uma melhor formação pessoal e profissional e, assim, 
proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa e um ensino de qualidade. 
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13. ENVOLVIMENTO DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS 
 

13.1. Conselho Escolar 
  

O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza deliberativa, 
consultiva, avaliativa e fiscalizadora sobre a organização e a realização do trabalho 
pedagógico e administrativo da escola em conformidade com a legislação 
educacional vigente e orientações da SEED. 
 O Conselho Escolar é aprovado pelo Ato Administrativo nº 123/2004 de 
13/05/2004 da Chefia do Núcleo Regional de Cornélio Procópio e tem como 
membros: 

Presidente: Ivone Aparecida dos Santos  
Representante da Equipe Pedagógica: Andréa Panfieti 
Suplente: Maria Isabel Fiorim 
Representante da Equipe Técnico-Administrativa: Sandro César de Oliveira 
Suplente: Cristiane Leiko Nishiyama 
Representante da Equipe Docente: Maria José de Lima Esplício 
Suplente: Leandro Aparecido dos Santos 
Representante da Equipe Auxiliar-Operacional: Maria de Fátima Rangel 

Medeiros 
Suplente: Augusta da Silva Ferreira 
Representante dos Discentes: Anna Vitória Batista Pereira 
Suplente: Rhayane Mussi Mittelstedt 
Representante de Pais ou Responsáveis: Claudemir Domingues de Souza 

 Suplente: Júlio Osawa 
Representante dos Movimentos Sociais Organizados da Sociedade: 

Valquires Souza Godoy 
 
 
 13.2 Associação de Pais, Mestres e Funcionários 
 
 A Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual 
Professor Paulo Mozart Machado- Ensino Fundamental e Médio, inscrita no 
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Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº01.178.926/0001-34, visa 
o intercâmbio entre a família do aluno, os professores e os funcionários, a Direção 
do Estabelecimento e a proposição de medidas que visem ao aprimoramento do 
ensino ministrado e assistência de modo geral ao corpo discente. 
 A organização e o funcionamento da APMF estão definidos em estatutos 
próprios e elaborados pela primeira diretoria, aprovados em assembleia e 
homologados pelo diretor. De conformidade com a legislação em vigor, o estatuto 
da APMF está registrado no Cartório de Registro Civil  -  Pessoas Jurídicas, sob nº 
65 do livro A-1, em 06 (seis) de agosto de 1987 ( um mil novecentos e oitenta e 
sete). 
 Em 27 de março de 1996 a Lei Municipal nº910/96 reconhece de Utilidade 
Pública as APMFs sediadas no município de Uraí.  
 A atual diretoria da APMF, com ata registrada em cartório apontada sob o 
nº12340, prontuário A-02, registrada sob o nº10720, livro A-20, em 23/08/10, é 
composta por: 

Presidente: Wilson Leiva Lopes 
Vice-Presidente: José Luiz Bertolazo 
1º Secretário: Simone de Oliveira 
2º Secretário: Neusa Aparecida Leme 
1º Tesoureiro: Érica Elisangela Takeda 
2º Tesoureiro: Suely Akemi Murobushi Ozawa 
1º Diretor Sócio Cultural e Esportivo: Gislaine Gomes Domeze Camilo 
2º Diretor Sócio Cultural e Esportivo: Telma Maria Luchini Kremer 
Conselho Fiscal: Mercedes Luchini Barizon 
                            Adriana Molonha 

Edimar dos Santos  
Edyneia Muniz dos Santos Pimenta 
Antonia Vera Castelari 
Gerson Rodrigues 
Márcio Alves 
Derli de Souza Rezende Melo 
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13.3. Grêmio Estudantil 
 
 O Grêmio Estudantil é uma associação de duração indeterminada, sem fins 
lucrativos, com sede neste estabelecimento de ensino. 
 Congrega estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º anos) e 
da EJA – Ensino Fundamental e Médio do Colégio Estadual Professor Paulo 
Mozart Machado.  
 O Grêmio Estudantil do Colégio Professor Paulo Mozart Machado tem por 
finalidade: 
 - Organizar os estudantes na defesa de seus direitos e deveres políticos, 
sociais, econômicos e jurídicos; 
 - Pugnar pela democracia, pela paz mundial, pelas liberdades fundamentais 
do ser humano, em defesa dos direitos e deveres dos estudantes sem distinção de 
raça, cor, sexo, religião, posição social, ou ideológica e política; 
 - Manter intercâmbio com outras entidades estudantis, em especial a União 
Brasileira de Estudantes. 
 Algumas atividades de participação do Grêmio Estudantil: 
 - Participar de projetos de integração entre os alunos e a comunidade, 
promovendo eventos culturais como projeção de filmes, peças teatrais, gincanas, 
concursos de poesia, coral, festival de dança, de música, etc.; 
 - Organização de campeonatos esportivos juntamente com os professores 
de Educação Física, nas diversas modalidades; 
 - Participar da organização de palestras sobre violência, drogas, 
sexualidade, meio ambiente, entre outras; 
 - Participar da organização e divulgação de campanhas de agasalho, de 
alimentos e de outros recursos para as populações carentes; 
  
 O diretor organiza as eleições para o grêmio estudantil com a colaboração 
da Equipe Pedagógica e dos professores no segundo mês de aula de cada ano 
letivo e elabora, em conjunto com os professores e alunos, o plano anual de 
trabalho para apresentação ao conselho de representantes de sala, em reunião a 
ser realizada após o resultado da eleição. 
 O estatuto do Grêmio Estudantil está registrado no Cartório de Registro Civil, 
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Títulos e Documentos sob o nº6610, de prontuário A-01, registrada sob o nº499, do 
Livro A-1, em 24/09/1999. 

São membros do Grêmio Estudantil: 
Presidente: Karoline Vitória da Silva 
Vice-Presidente: Lays Nayla Muniz Pimenta 
1º Secretário: Kawane Alves Ramos 
2ª Secretaria: Luryan Rebekah Monteiro Roman 
3ª Secretária: Miryele Cristina de Oliveira 
Tesoureiro: Rafael Ferreira de Carvalho 
Diretor de Esportes: Ana Letícia Ferreira da Silva 
Suplente: Eric Teruwaki Koyama Braga 
Diretor de Imprensa: Danielly Midori Watanabe Pinto 
Diretor Cultural: Nathani Aparecida Aiello dos Santos 
Suplente: Gabriely Cristini da Silva 
Diretor de Meio Ambiente: João Vitor Sales Rodrigues 
Diretor Social: Luís Henrique Aparecido Domingues de Souza 
Suplente: Francisco Miguel Ambrósio 

 Conselheiros: Camily Vitória Fortunato 
Gabriel Henrique Leme 
Nayse Vitória Correia Rodrigues 
Emily Nayara Fernandes 
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 14. BRIGADA ESCOLAR 
         

A Brigada Escolar é um programa da rede que visa construir uma cultura de 
prevenção, adequando as edificações escolares às normas de prevenção contra 
incêndio e pânico. A Brigada Escolar tem por objetivo promover a conscientização 
e capacitação da Comunidade Escolar para ações preventivas e de enfrentamento 
de eventos danosos, naturais ou causados pelo homem, bem como o 
enfrentamento de situações emergenciais no interior das escolas para garantir a 
segurança dessa população e possibilitar, em um segundo momento, que tais 
temas cheguem a um grande contingente da população civil do Estado do Paraná. 
 A equipe da Brigada Escolar é composta por cinco servidores para atuarem 
em situações emergenciais na qual receberam  capacitação específica e 
orientações no sentido de desenvolverem ações como: identificar riscos na 
edificação e nas condutas rotineiras da comunidade escolar; garantir a 
implementação do Plano de Abandono por meio da execução de exercícios 
simulados, no mínimo semestralmente; promover revisões periódicas do Plano de 
Abandono; apontar mudanças necessárias, tanto na edificação escolar, bem como 
na conduta da comunidade escolar, visando o aprimoramento do Plano de 
Abandono; promover reuniões bimestrais entre os integrantes da Brigada Escolar 
para  discussão de assuntos referentes a segurança do estabelecimento de ensino, 
com registro em livro ata específico ao Programa; verificar constantemente o 
ambiente escolar e a rotina da escola, em busca de situações de risco, 
comunicando imediatamente o Diretor para as providências necessárias. 
 No Calendário Escolar estão planejados os dias destinados aos Planos de 
Abandono do prédio, onde professores, alunos e funcionários estarão envolvidos, 
visando evacuar o prédio no menor tempo possível e em segurança. 
 O programa prevê ainda a melhoria e adequação das instalações escolares 
de acordo com as normas de prevenção contra incêndio e pânico do corpo de 
bombeiros da Polícia Militar do Paraná. 
 A equipe da Brigada Escolar é composta por: 

Juliane Cristina Ribeiro da Silva Diretora Auxiliar 
Maria Isabel Fiorim Pedagoga 
Suely Akemi Murobushi Ozawa Agente Educacional II 
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Mercedes Luchini Barizon Pedagoga 
Cristiane Leiko Nishiyama Agente Educacional II 
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15. PAPEL ESPECÍFICO DE CADA SEGMENTO DA COMUNIDADE ESCOLAR  
 
15.1. Direção 
 
 A direção escolar é composta pelo diretor(a) e diretor(a) auxiliar, escolhidos 
democraticamente entre os componentes da comunidade escolar, conforme 
legislação em vigor. 
 A função de diretor(a), como responsável pela efetivação da gestão 
democrática, é a de assegurar o alcance dos objetivos educacionais definidos no 
Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino. 
 Desta forma, compete ao diretor (a): 
I. cumprir e fazer cumprir a legislação vigente; 
II. responsabilizar-se pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse; 
III. organizar o processo de distribuição de aulas e disciplinas a partir de critérios 
legais e pedagógicos; 
IV. gerir a elaboração e implementação do Projeto Político-Pedagógico; 
V. orientar a construção coletiva do Regimento Escolar em consonância com a 
legislação vigente, submetendo-o à apreciação do Conselho Escolar e, 
encaminhando-o ao Núcleo Regional de Educação - NRE; 
VI. coordenar e incentivar a qualificação permanente dos profissionais em 
exercício na instituição de ensino; 
VII. implementar a Proposta Pedagógica Curricular da instituição de ensino, em 
observância à legislação vigente; 
VIII. organizar a elaboração do Plano de Ação da instituição de ensino e submetê-
lo à apreciação do Conselho Escolar; 
IX. convocar e presidir as reuniões do Conselho Escolar, dando encaminhamento 
às decisões tomadas coletivamente; 
X. convocar os profissionais em exercício na instituição de ensino, quando 
necessário, para participação de capacitações, eventos, reuniões, com 
antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. 
XI. elaborar coletivamente os planos de aplicação financeira sob sua 
responsabilidade, tornando-os públicos; 
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XII. prestar contas dos recursos recebidos, submetendo sua aplicação e 
utilização à aprovação do Conselho Escolar e fixando-a em edital público; 
XIII. garantir o fluxo de comunicação na instituição de ensino, e desta com os 
órgãos da administração estadual; 
XIV. encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações no 
ambiente escolar, quando necessárias, aprovadas pelo Conselho Escolar; 

 XV. deferir os requerimentos de matrícula; 
 XVI. acompanhar com a equipe pedagógica e coordenação de cursos, o trabalho 
docente, assegurando o cumprimento dos dias letivos e da carga-horária, 
previstos em Calendário Escolar; 
XVII. propor à Secretaria de Estado da Educação – SEED, via NRE, após 
apreciação do Conselho Escolar, alterações na oferta de ensino e abertura ou 
fechamento de cursos/ensinos, se necessário; 
XVIII. planejar com a equipe pedagógica e coordenação de cursos, o Calendário 
Escolar de acordo com as orientações da SEED, submetendo-o à apreciação do 
Conselho Escolar e encaminhando-o ao NRE para homologação; 
XIX. constituir grupos de trabalho visando promover ações para atender 
problemas de natureza pedagógico-administrativa; 
XX. participar da elaboração dos regulamentos internos e encaminhá-los ao 
Conselho Escolar para aprovação; 
XXI. supervisionar a merenda escolar/almoço e a cantina comercial, quanto ao 
cumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, atendendo às 
exigências sanitárias e padrões de qualidade nutricional; 
XXII. presidir o Conselho de Classe, dando encaminhamento às decisões 
tomadas coletivamente; 
XXIII. definir horário e escalas de trabalho dos funcionários - agente educacional I 
e II, garantindo que, no intervalo do almoço e das atividades, os estudantes 
matriculados nas Atividades de Educação Integral em Jornada Ampliada sejam 
atendidas as especificidades dessa oferta; 
XXIV. promover a integração da instituição de ensino com a comunidade; 
XXV. solicitar ao NRE suprimento e cancelamento da demanda de funcionários e 
professores em exercício na instituição de ensino, observando as instruções 
emanadas da SEED; 
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XXVI. orientar a comunidade escolar quanto ao peso do material escolar a ser 
transportado diariamente pelos estudantes, compatível com o peso e idade, de 
acordo com a legislação vigente; 
XXVII. organizar com a equipe pedagógica e disponibilizar armários individuais ou 
coletivos para a guarda do excesso de material dos estudantes, de acordo com a 
legislação vigente; 
XXVIII. disponibilizar espaço físico e horário adequados para a realização dos 
encontros presenciais e atendimento individualizado aos estudantes, hora-
atividade dos professores tutores e da Prática Profissional Supervisionada – PPS 
dos estudantes matriculados no(s) Curso(s) Técnico(s) em nível médio do 
Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica 
dos Sistemas de Ensino Público - ProFuncionário; 
XXIX. viabilizar horário adequado à PPS, dos participantes do ProFuncionário, no 
horário de trabalho, correspondendo a 50% (cinquenta por cento) da carga horária 
da PPS, conforme contida no Plano de Curso e orientação da SEED; 
XXX. participar com a equipe pedagógica, coordenação e comunidade escolar, da 
análise e definição de tópicos a serem inseridos no Projeto Político-Pedagógico, 
regulamentados no Regimento Escolar da instituição de ensino; 
XXXI. cumprir as orientações técnicas de vigilância sanitária e epidemiológica; 
XXXII. disponibilizar espaço físico adequado com adaptações arquitetônicas e 
ergonômicas para a oferta do Atendimento Educacional Especializado - AEE, no 
turno e contraturno; 
XXXIII. assegurar a realização do processo de avaliação institucional; 
XXXIV. disponibilizar no Ensino Médio, a oferta de uma segunda opção de Língua 
Estrangeira Moderna – LEM, de matrícula facultativa para os estudantes; 
XXXV. possibilitar e acompanhar o desenvolvimento dos Programas Federais e 
Estaduais no âmbito escolar; 
XXXVI. viabilizar a composição da Equipe Multidisciplinar, acompanhando sua 
atuação educativa no que se refere à Educação das Relações Étnico-Raciais, 
conforme legislação vigente; 
XXXVII. acompanhar o processo de atendimento pedagógico domiciliar destinado 
aos estudantes impossibilitados de frequentar as aulas por problemas de saúde 
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ou por licença maternidade, devidamente comprovado por atestado/laudo médico, 
conforme dispositivos legais; 
XXXVIII. fornecer informações sobre os estudantes em atendimento hospitalar, ao 
responsável pelo Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar – 
SAREH no NRE e ao pedagogo que presta serviço na entidade conveniada, 
sempre que solicitado; 
XXXIX. possibilitar a implementação e o cumprimento do “Programa Brigada 
Escolar – Defesa Civil na instituição de ensino”, indicando profissionais em 
exercício na instituição de ensino para compor o grupo da Brigada Escolar; 
XL. acompanhar o desenvolvimento do Programa Brigada Escolar e de suas 
ações, bem como o processo orientador de proteção, assegurando a formação 
integral dos estudantes e de suas responsabilidades individuais e coletivas; 
XLI. viabilizar o cumprimento do Plano da Brigada Escolar como processo 
orientador de proteção, assegurando a formação integral e de responsabilidade 
individual e coletiva; 
XLII. viabilizar a organização pedagógica e administrativa das atividades de 
ampliação de jornada, conforme orientações da SEED; 
XLIII. participar com a equipe pedagógica e docentes, na construção de estratégias 
pedagógicas de superação de todas as formas de violências, discriminação, 
preconceito e exclusão social, atendendo às Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos e legislação vigente; 
XLIV. promover o respeito às especificidades culturais, regionais, religiosas, 
étnicas e raciais dos estudantes das populações em situação de itinerância: 
ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, 
circenses, artistas e/ou trabalhadores de parques de diversão, de teatro 
mambembe, dentre outros, bem como o tratamento pedagógico, ético e não 
discriminatório, possibilitando as condições necessárias para a aprendizagem 
destes estudantes; 
XLVI. cumprir e fazer cumprir os prazos relativos ao registro da frequência escolar 
dos beneficiários do “Programa Bolsa Família na Educação”, conforme legislação 
vigente;  
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XLVII. informar sobre a assiduidade de crianças e adolescentes com deficiência, 
de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, atendidos pelo Programa Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social - conhecido como “Programa BPC na Escola”; 
XLVII. estabelecer ações que possibilitem a efetivação dos princípios de 
Educação em Direitos Humanos e de gestão democrática em casos de indisciplina 
escolar; 
XLVIII. comunicar a autoridade policial quando verificado ato infracional cometido 
por criança ou adolescente, tal como contra criança ou adolescente; 
XLIX. mobilizar a comunidade escolar a fim de propor medidas de prevenção às 
violências; 
L. contemplar no Plano de Ação da instituição de ensino, ações de prevenção às 
situações de “bullying”, estabelecendo medidas que promovam a cultura de 
Educação em Direitos Humanos; 
LI. assessorar tecnicamente a APMF; 
LII. encaminhar, após eleição da APMF, a documentação da diretoria ao NRE para 
atualização junto ao Portal Dia a Dia Educação; 
LIII. acompanhar com a APMF a regularidade dos dados referentes ao Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, junto à Receita Federal; a Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS, junto ao Ministério do Trabalho; a Certidão Negativa 
de Débitos do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; o cadastro da APMF, 
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para a solicitação de Certidões 
Negativas e outros documentos da legislação vigente; a Declaração de Imposto 
de Renda; a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF (1º e 
2º semestre); a Lei de Utilidade Pública; e o registro da ata em cartório, após 
processo de eleição ou alteração no estatuto; 
LIV. encaminhar, após eleição, a documentação da diretoria do Grêmio Estudantil 
ao NRE para atualização; 
LV. propiciar aos estudantes a participação nas instâncias colegiadas; 
LVI. coordenar toda equipe escolar, tendo em vista o cumprimento dos objetivos 
propostos para Educação de Jovens e Adultos; 
LVII. solicitar ao NRE suprimento e cancelamento de demanda de funcionários e 
professores do estabelecimento, observando a legislação vigente. 
 Compete ao(à) diretor(a) auxiliar assessorar o(a) diretor(a) em todas as suas 
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atribuições e substituí-lo(a) na sua falta ou por algum impedimento. 
 Cabe à Direção a gestão dos serviços escolares, no sentido de garantir o 
alcance dos objetivos educacionais definidos nesta proposta.  
  
 
15.2. Equipe Pedagógica 
 
 A equipe pedagógica é responsável pela coordenação e implementação, no 
estabelecimento de ensino, das Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes 
Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a rede Estadual de Ensino 
contempladas no Projeto Político Pedagógico e regulamentado no Regimento 
Escolar, em consonância com a política educacional e orientações emanadas da 
Secretaria de Estado da Educação. 
 A equipe pedagógica é composta por professores graduados em Pedagogia. 
 Compete à equipe pedagógica: 
I. coordenar a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico e do Regimento 
Escolar, a partir das políticas educacionais da SEED e legislação vigente, bem 
como acompanhar sua efetiva implementação; 
II. elaborar o Plano de Ação da Equipe Pedagógica articulado ao Projeto Político- 
Pedagógico; 
III. participar e intervir, junto à direção, na organização do trabalho pedagógico, no 
sentido de realizar a função social e a especificidade da educação; 
IV. coordenar a análise de projetos e programas a serem inseridos no Projeto 
Político-Pedagógico; 
V. orientar para que a legislação vigente referente às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, Diretrizes Nacionais 
para Educação em Direitos Humanos, Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, 
Estatuto da Juventude e Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outros, esteja 
contemplada na elaboração da Proposta Pedagógica Curricular e/ou Plano de 
Curso; 
VI. elaborar, com os docentes, as Propostas Pedagógicas Curriculares da 
instituição de ensino, integradas ao seu Projeto Político-Pedagógico e participar 
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da sua regulamentação no Regimento Escolar, em consonância com a legislação 
vigente; 
VII. subsidiar, orientar e acompanhar a elaboração do Plano de Trabalho Docente 
– PTD e sua efetivação; 
VIII. promover e coordenar, com a direção, reuniões pedagógicas e grupos de 
estudo para reflexão e aprofundamento de temas relativos ao trabalho 
pedagógico; 
IX. organizar e acompanhar, com a direção, os Pré-Conselhos de Classe, e os 
Conselhos de Classe em todas as etapas e modalidades de ensino, de forma a 
garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido; 
X. coordenar a elaboração de proposta de intervenção pedagógica e de 
recuperação de estudos, decorrentes das decisões do Conselho de Classe e 
acompanhar a sua efetivação; 
XI. acompanhar a hora-atividade dos professores, garantindo que esse espaço- 
tempo seja utilizado em função do processo pedagógico desenvolvido em sala de 
aula, subsidiando o aprimoramento teórico-metodológico do corpo docente; 
XII. participar do Conselho Escolar, subsidiando teórica e metodologicamente as 
reflexões acerca da organização e efetivação do trabalho pedagógico escolar; 
XIII. acompanhar a distribuição, conservação e utilização dos livros e demais 
materiais pedagógicos; 
XIV. coordenar a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e seleção de 
materiais, equipamentos e/ou livros de uso didático-pedagógico; 
XVI. planejar com o coletivo escolar os critérios pedagógicos de utilização dos 
espaços da biblioteca; 
XVII. participar da organização pedagógica da biblioteca e acompanhar ações e 
projetos de incentivo à leitura; 
XVIII. acompanhar todas as atividades pedagógicas desenvolvidas; 
XIX. incentivar e orientar os estudantes à participação nas instâncias colegiadas; 
XX. coordenar o processo democrático de representação docente e discente de 
cada turma; 
XXI. cumprir, no que lhe compete, a legislação vigente referente aos estágios 
obrigatórios e não obrigatórios; 
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XXII. acompanhar a frequência escolar dos estudantes beneficiários do Programa 
Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social; 
XXIII. acompanhar o desenvolvimento da PPS prevista no(s) Curso(s) Técnico(s) 
em nível médio do ProFuncionário a ser realizada pelos funcionários cursistas da 
instituição de ensino e de outras unidades escolares; 
XXIV. coordenar o coletivo escolar na construção de estratégias pedagógicas de 
superação de todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão social; 
XXV. acompanhar o processo de avaliação institucional; 
XXVI. participar na elaboração dos regulamentos internos que estabelecem o uso 
dos espaços pedagógicos; 
XXVII. organizar e acompanhar, com a direção, as reposições de dias letivos, 
horas e conteúdos aos estudantes; 
XXVIII. orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático- 
pedagógicos referentes à avaliação processual e aos processos de classificação, 
reclassificação, aproveitamento de estudos, adaptação e progressão parcial, 
conforme legislação vigente; 
XXIX. orientar os docentes quanto ao preenchimento dos Livros Registro de 
Classe e Registro de Classe Online, conforme legislação vigente; 
XXX. acompanhar e vistar periodicamente os Livros Registro de Classe e o 
Registro de Classe Online; 
XXXI. acompanhar o processo de ensino-aprendizagem e os aspectos de 
sociabilização dos estudantes, promovendo ações para o seu desenvolvimento 
integral; 
XXXII. acompanhar a realização da prática pedagógica dos docentes; 
XXXIII. solicitar autorização dos pais ou responsáveis legais para realização da 
Avaliação Psicoeducacional, no contexto e fora do contexto, se necessário, a fim 
de atender às necessidades educacionais dos estudantes da Educação Especial; 
XXXIV. acompanhar o processo de Avaliação Pedagógica dos estudantes 
encaminhados ao AEE em Sala de Recursos Multifuncional; 
XXXV. subsidiar os professores do AEE para elaboração do cronograma das 
Salas de Recursos Multifuncionais; 
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XXXVI. mediar o trabalho colaborativo entre os professores do AEE, turno e 
contraturno, e professores das disciplinas no planejamento para acesso ao 
currículo e demais aspectos pedagógicos; 
XXXVII. acompanhar a frequência escolar dos estudantes e promover ações 
preventivas de combate ao abandono/evasão escolar, 
XXXVIII. notificar os órgãos competentes, em caso de infrequência dos 
estudantes, por motivos não previstos na legislação vigente; 
XXXIX. acionar serviços de proteção à criança e adolescente, sempre que houver 
necessidade de encaminhamentos; 
XL. elaborar e orientar os estudantes quanto às informações contidas no Guia de 
Estudos e quanto à modalidade da EJA; 
XLI. promover aos estudantes condições de igualdade no acesso, permanência, 
inclusão e sucesso, respeitando a diversidade no processo de ensino-
aprendizagem; 
XLII. participar da Equipe Multidisciplinar da Educação das Relações Étnico- 
Raciais, subsidiando professores, funcionários e estudantes; 
XLIII. coordenar a equipe docente no atendimento, nas intervenções pedagógicas, 
na elaboração do material didático, no processo de avaliação e formas de registro 
aos estudantes impossibilitados de frequentar a instituição de ensino por 
problemas de saúde ou licença maternidade, comprovados por atestado/laudo 
médico; 
XLIV. acompanhar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes atendidos 
pelo SAREH e domiciliar. 
XLV. comunicar semestralmente ao NRE e à SEED, por meio de planilha própria, 
informações sobre todos os estudantes afastados da instituição de ensino, por 
motivo de tratamento de saúde hospitalar e domiciliar; 
XLVI. prever com a direção, as datas no Calendário Escolar, em que serão 
realizados os exercícios do Plano de Abandono das Edificações da Instituição de 
Ensino; 
XLVII. promover a cultura de Educação em Direitos Humanos, e apresentar 
medidas de prevenção a todas as formas de violências; 
XLVIII proporcionar ações pedagógicas para atendimento dos estudantes que 
praticaram atos de indisciplina e/ou infracionais; 
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XLIX. orientar a comunidade escolar quanto ao peso do material escolar a ser 
transportado diariamente pelos estudantes, compatível com o peso e idade, de 
acordo com a legislação vigente; 
L. organizar e disponibilizar armários individuais ou coletivos para a guarda do 
excesso de material dos estudantes, de acordo com a legislação vigente; 
LI. articular com o currículo escolar, as ações pedagógicas para a valorização do 
Povo Romani ciganos na história da imigração do Brasil, por meio de sua 
identidade histórica, artística e cultural, em todas etapas de ensino; 
LII. orientar o corpo docente no desenvolvimento de estratégias pedagógicas 
adequadas às necessidades de aprendizagem dos estudantes das populações em 
situação de itinerância: ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores 
itinerantes, acampados, circenses, artistas e/ou trabalhadores de parques de 
diversão, de teatro mambembe, dentre outros; 
LIII. promover o respeito às particularidades culturais, regionais, religiosas, de 
orientação sexual e identidade de gênero, étnico-raciais, dos estudantes das   
populações em situação de itinerância (tais como ciganos, indígenas, povos 
nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, circenses, artistas e/ou 
trabalhadores de parques de diversão, de teatro mambembe, dentre outros), bem 
como o tratamento pedagógico, ético e não discriminatório, de acordo com a 
legislação vigente; 
LIV. articular com o currículo escolar, as ações pedagógicas para promover o 
respeito, coibir a violência, a discriminação e o preconceito; 
LV. reconhecer e valorizar a diversidade sexual, bem como a igualdade de  
gênero; 
LVI. assegurar o sigilo do nome de registro civil de estudantes, respeitando sua 
identidade de gênero; 
LVII. utilizar o nome social de estudantes nos registros escolares internos, 
conforme legislação vigente; 
LVIII. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 
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15.3. Equipe Docente 
 
 A equipe docente é constituída de professores regentes, devidamente 
habilitados. 
Compete aos docentes: 
I. participar da construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico e do 
Regimento Escolar, a partir das políticas educacionais da SEED e legislação 
vigente, bem como acompanhar sua efetiva implementação; 
II. elaborar, com a equipe pedagógica, as Propostas Pedagógicas Curriculares da 
instituição de ensino, integradas ao seu Projeto Político-Pedagógico e participar 
da sua regulamentação no Regimento Escolar, em consonância com a legislação 
vigente; 
III. participar do processo de escolha dos livros e materiais didáticos, com a 
equipe pedagógica, em consonância com o Projeto Político-Pedagógico da 
instituição de ensino; 
IV. elaborar seu plano de trabalho docente; 
V. repor conteúdos, carga horária e dias letivos, quando se fizer necessário, a fim 
de cumprir o calendário e o currículo escolar, resguardando o direito dos 
estudantes; 
VI. proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos estudantes, 
utilizando-se de instrumentos diversificados previstos no Projeto Político- 
Pedagógico e Regimento Escolar; 
VII. promover a recuperação de estudos em concomitância com o processo 
ensino- aprendizagem, estabelecendo estratégias diferenciadas no decorrer do 
período letivo; 
VIII. participar do processo de avaliação psicoeducacional, dos estudantes com 
dificuldades acentuadas de aprendizagem, para encaminhamento aos serviços e 
apoios especializados da Educação Especial, se necessário; 
IX. participar da avaliação institucional, conforme orientação da SEED; 
X. participar de reuniões, sempre que convocados pela equipe gestora, NRE ou 
SEED; 
XI. participar da Equipe Multidisciplinar; 
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XII. promover, no desenvolvimento do trabalho pedagógico, na abordagem de 
conteúdos e na relação professor – estudante, o respeito às diferenças físicas, 
étnico- raciais, orientação sexual, identidade de gênero, religião, condição social-
econômica e cultural; 
XIII. viabilizar a igualdade de condições para a permanência dos estudantes na 
instituição de ensino, respeitando a diversidade e a pluralidade cultural no 
processo de ensino-aprendizagem; 
XIV. planejar e acompanhar, com o PAEE e outros, as intervenções para ajustes 
ou modificações, a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem; 
XV. participar ativamente dos Pré-Conselhos e Conselhos de Classe, propondo 
alternativas pedagógicas que visem o aprimoramento do processo educacional, 
responsabilizando-se pelas informações prestadas e decisões tomadas, que 
serão registradas e assinadas em ata; 
XVI. zelar pela frequência dos estudantes à instituição de ensino, comunicando 
qualquer irregularidade à equipe pedagógica; 
XVII. realizar a hora-atividade no âmbito escolar, para fins de estudos, pesquisas 
e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica; 
XVIII. cumprir o Calendário Escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e horas- 
atividades estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
XIX. manter atualizados os Registros de Classe e/ou Registro de Classe On-line, 
conforme legislação vigente, deixando-os disponíveis na instituição de ensino; 
XX. participar de atividades que envolvam a instituição de ensino e a comunidade 
escolar; 
XXI. desempenhar o papel de representante de turma, contribuindo para o 
desenvolvimento do processo educativo; 
XXII. participar com a direção, equipe pedagógica e comunidade escolar, na 
análise e definição de programas/atividades de ampliação de jornada ou 
educação em tempo integral, em turno único. 
XXIII. contemplar no plano de trabalho docente, a legislação vigente referente à 
temática da Educação das Relações Étnico Raciais para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, Estatuto do Idoso, Estatuto da 
Juventude, entre outras; 
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XXIV. assegurar o sigilo do nome de registro civil de estudantes, respeitando sua 
identidade de gênero; 
XXV. utilizar o nome social de estudantes nos registros escolares internos, 
conforme legislação vigente; 
XXVI. atuar na instituição de ensino sede, nas organizações coletiva e individual, 
autorizadas pela SEED; 
XXVII. comunicar à equipe pedagógica ou secretário escolar, as faltas dos 
estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família e/ou do Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social; 

XXVIII. comunicar a equipe pedagógica a infrequência escolar dos estudantes de 
acordo com o Programa de Combate ao Abandono Escolar; 
XXIX. identificar atos de indisciplina escolar, dando os devidos encaminhamentos 
conforme legislação vigente; 
XXX. elaborar e avaliar atividades diferenciadas, sob orientação da equipe 
pedagógica, aos estudantes afastados da instituição de ensino por enfermidade 
ou licença maternidade, comprovada por atestado/laudo médico, conforme 
legislação vigente; 
XXXI. elaborar, sob orientação da equipe pedagógica, a Proposta Pedagógica 
Curricular, integrada ao Projeto Político-Pedagógico e em consonância à 
legislação vigente; 
XXXII. articular com o currículo escolar, as ações pedagógicas para a valorização 
do Povo Romani (ciganos, na história da imigração do Brasil, por meio de sua 
identidade histórica, artística e cultural, em todas etapas de ensino; 
XXXIII. promover o respeito às particularidades culturais, regionais, religiosas, 
étnicas e raciais dos estudantes das populações em situação de itinerância: 
ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, 
circenses, artistas e/ou trabalhadores de parques de diversão, de teatro 
mambembe, dentre outros, bem como o tratamento pedagógico, ético e não 
discriminatório, de acordo com a legislação vigente; 
XXXIV. promover a cultura de Educação em Direitos Humanos, e apresentar 
medidas de prevenção a todas as formas de violências; 
XXXV. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 
  



126 
 

 

15.4. Equipe Técnico Administrativa 
 
 A função de técnico administrativo é exercida por profissionais que atuam 
nas áreas da secretaria, biblioteca e laboratório de Informática do estabelecimento 
de ensino. 
 O técnico administrativo que atua na secretaria como secretário(a) escolar é 
indicado pela direção do estabelecimento de ensino e designado por Ato Oficial, 
conforme normas da SEED. O serviço da secretaria é coordenado e 
supervisionado pela direção. 

Compete ao Secretário Escolar: 
I. Conhecer o Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento de ensino; 
II. Cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas da SEED, 
que regem o registro escolar do aluno e a vida legal do estabelecimento de ensino; 
III. Distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria aos demais 
técnicos administrativos; 
IV. Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada; 
V. Organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções, 
instruções normativas, ordens de serviço, ofícios e demais documentos; 
VI. Efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, 
transferência e conclusão de curso; 
VII. Elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem 
encaminhados às autoridades competentes; 
VIII. Encaminhar à Direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser 
assinados; 
IX. Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de 
forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade 
da vida escolar do aluno e da autenticidade dos documentos escolares; 
X. Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, 
respondendo por qualquer irregularidade; 
XI. Manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado; 
XII. Organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da 
escola, referentes à sua estrutura e funcionamento; 
XIII. Atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando 
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informações e orientações sobre a legislação vigente e a organização e 
funcionamento do estabelecimento de ensino, conforme disposições do Regimento 
Escolar; 
XIV. Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da 
secretaria; 
XV. Orientar os professores quanto ao prazo de entrega do Livro Registro de 
Classe com os resultados da frequência e do aproveitamento escolar dos alunos; 
XVI. Cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas 
da secretaria, quanto ao registro escolar do aluno referente à documentação 
comprobatória, de adaptação, aproveitamento de estudos, progressão parcial, 
classificação, reclassificação e regularização de vida escolar; 
XVII. Organizar o livro-ponto de professores e funcionários, encaminhando ao setor 
competente a sua frequência, em formulário próprio; 
XVIII. Secretariar os Conselhos de Classe e reuniões, redigindo as respectivas 
Atas; 
XIX. Conferir, registrar e/ou patrimoniar materiais e equipamentos recebidos; 
XX. Comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na 
secretaria da escola; 
XXI. Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por 
iniciativa própria, desde que autorizado pela Direção, visando ao aprimoramento 
profissional de sua função; 
XXII. Manter atualizado o Sistema de Controle e Remanejamento dos Livros 
Didáticos; 
XXIII. Fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, 
quando solicitado; 
XXIV. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEED; 
XXV. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 
funcionários e famílias; 
XXVI. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus 
colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade 
escolar; 
XXVII. Participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as 
específicas da sua função. 
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Compete aos técnicos administrativos que atuam na secretaria dos 

estabelecimentos de ensino, sob a coordenação do(a) secretário(a): 
I. Cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas da secretaria, 
quanto ao registro escolar do aluno referente à documentação comprobatória, 
necessidades de adaptação, aproveitamento de estudos, progressão parcial, 
classificação, reclassificação e regularização de vida escolar; 
II. Atender a comunidade escolar e demais interessados, prestando informações e 
orientações; 
III. Cumprir a escala de trabalho que lhe for previamente estabelecida; 
IV. Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por 
iniciativa própria, desde que autorizado pela Direção, visando ao aprimoramento 
profissional de sua função; 
V. Controlar a entrada e saída de documentos escolares, prestando informações 
sobre os mesmos a quem de direito; 
VI. Organizar, em colaboração com o(a) secretário(a) escolar, os serviços do seu 
setor; 
VII. Efetivar os registros na documentação oficial como Ficha Individual, Histórico 
Escolar, Boletins, Certificados, Diplomas e outros, garantindo sua idoneidade; 
VIII. Organizar e manter atualizado o arquivo ativo e conservar o arquivo inativo da 
escola; 
IX. Classificar, protocolar e arquivar documentos e correspondências, registrando a 
movimentação de expedientes; 
X. Realizar serviços auxiliares relativos à parte financeira, contábil e patrimonial do 
estabelecimento, sempre que solicitado; 
XI. Coletar e digitar dados estatísticos quanto à avaliação escolar, alimentando e 
atualizando o sistema informatizado; 
XII. Executar trabalho de mecanografia, reprografia e digitação da documentação e 
serviços relacionados a Secretaria, Direção e Equipe Pedagógica; 
XIII. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEED; 
XIV. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 
e famílias; 
XV. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 
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com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
XVI. Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas 
que concernem à especificidade de sua função. 

 
Compete ao técnico administrativo que atua na biblioteca escolar, indicado 

pela direção do estabelecimento de ensino: 
I. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso da biblioteca, assegurando 
organização e funcionamento; 
II. Atender a comunidade escolar, disponibilizando e controlando o empréstimo de 
livros, de acordo com Regulamento próprio; 
III. Auxiliar na implementação dos projetos de leitura previstos na proposta 
pedagógica curricular do estabelecimento de ensino; 
IV. Auxiliar na organização do acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, DVDs, entre 
outros; 
V. Encaminhar à Direção sugestão de atualização do acervo, a partir das 
necessidades indicadas pelos usuários; 
VI. Zelar pela preservação, conservação e restauro do acervo; 
VII. Registrar o acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário; 
VIII. Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da 
biblioteca; 
IX. Manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, zelando pela 
sua manutenção; 
X. Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 
própria, desde que autorizado pela Direção, visando ao aprimoramento profissional 
de sua função; 
XI. Auxiliar na distribuição e recolhimento do livro didático; 
XII. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEED; 
XIII. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 
e famílias; 
XIV. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 
com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
XV. Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas 
que concernem à especificidade de sua função. 
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Compete ao técnico administrativo indicado pela direção para atuar no 

laboratório de Informática do estabelecimento de ensino: 
I. Cumprir e fazer cumprir Regulamento de uso do laboratório de Informática, 
assessorando na sua organização e funcionamento; 
II. Auxiliar o corpo docente e discente nos procedimentos de manuseio de materiais 
e equipamentos de informática; 
III. Preparar e disponibilizar os equipamentos de informática e materiais 
necessários para a realização de atividades práticas de ensino no laboratório; 
IV. Assistir aos professores e alunos durante a aula de Informática no laboratório; 
V. Zelar pela manutenção, limpeza e segurança dos equipamentos; 
VI. Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por 
iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 
profissional de sua função; 
VII. Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos do 
laboratório de Informática; 
VIII. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEED; 
IX. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 
famílias; 
X. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 
com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
XI. Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 
concernem à especificidade de sua função. 
 
 
15.5. Equipe Auxiliar Operacional 
 
 O auxiliar operacional tem a seu encargo os serviços de conservação, 
manutenção, preservação, segurança e da alimentação escolar, no âmbito escolar, 
sendo coordenado e supervisionado pela Direção do estabelecimento de ensino. 

Compete ao auxiliar operacional que atua na limpeza, organização e 
preservação do ambiente escolar e de seus utensílios e instalações: 
I. Zelar pelo ambiente físico da escola e de suas instalações, cumprindo as normas 
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estabelecidas na legislação sanitária vigente; 
II. Utilizar o material de limpeza sem desperdícios e comunicar à direção, com 
antecedência, a necessidade de reposição dos produtos; 
III. Zelar pela conservação do patrimônio escolar, comunicando qualquer 
irregularidade à direção; 
IV. Auxiliar na vigilância da movimentação dos alunos em horários de recreio, de 
início e de término dos períodos, mantendo a ordem e a segurança dos estudantes, 
quando solicitado pela Direção; 
V. Atender adequadamente aos alunos com necessidades educacionais especiais 
temporárias ou permanentes, que demandam apoio de locomoção, de higiene e de 
alimentação; 
VI. Auxiliar na locomoção dos alunos que fazem uso de cadeira de rodas, 
andadores, muletas, e outros facilitadores, viabilizando a acessibilidade e a 
participação no ambiente escolar; 
VII. Auxiliar os alunos com necessidades educacionais especiais quanto a 
alimentação durante o recreio, atendimento às necessidades básicas de higiene e 
as correspondentes ao uso do banheiro; 
VIII. Auxiliar nos serviços correlatos à sua função, participando das diversas 
atividades escolares; 
IX. Cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, 
respeitado o período de férias; 
X. Participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por iniciativa 
própria, desde que autorizado pela Direção, visando ao aprimoramento profissional; 
XI. Coletar lixo de todos os ambientes do estabelecimento de ensino, dando-lhe o 
devido destino, conforme exigências sanitárias; 
XII. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEED; 
XIII. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 
e famílias; 
XIV. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 
com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
XV. Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas 
que concernem à especificidade de sua função. 
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São atribuições do auxiliar operacional, que atua na cozinha do 
estabelecimento de ensino: 
I. Zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações e utensílios, cumprindo as 
normas estabelecidas na legislação sanitária em vigor; 
II. Selecionar e preparar a merenda escolar balanceada, observando padrões de 
qualidade nutricional; 
III. Servir a merenda escolar, observando os cuidados básicos de higiene e 
segurança; 
IV. Informar ao Diretor do estabelecimento de ensino da necessidade de reposição 
do estoque da merenda escolar; 
V. Conservar o local de preparação, manuseio e armazenamento da merenda 
escolar, conforme legislação sanitária em vigor; 
VI. Zelar pela organização e limpeza do refeitório, da cozinha e do depósito da 
merenda escolar; 
VII. Receber, armazenar e prestar contas de todo material adquirido para a cozinha 
e da merenda escolar; 
VIII. Cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, 
respeitado o seu período de férias; 
IX. Participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por iniciativa 
própria, desde que autorizado pela Direção, visando ao aprimoramento profissional; 
X. Auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, sempre que se fizer 
necessário; 
XI. Respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de 
preparação ou manipulação de gêneros alimentícios e de refrigeração; 
XII. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEED; 
XIII. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 
e famílias; 
XIV. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 
com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
XV. Participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as 
específicas da sua função. 

 
São atribuições do auxiliar operacional que atua na área de vigilância da 
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movimentação dos alunos nos espaços escolares: 
I. Coordenar e orientar a movimentação dos alunos, desde o início até o término 
dos períodos de atividades escolares; 
II. Zelar pela segurança individual e coletiva, orientando os alunos sobre as normas 
disciplinares para manter a ordem e prevenir acidentes no estabelecimento de 
ensino; 
III. Comunicar imediatamente à Direção situações que evidenciem riscos à 
segurança dos alunos; 
IV. Percorrer as diversas dependências do estabelecimento, observando os alunos 
quanto às necessidades de orientação e auxílio em situações irregulares; 
V. Encaminhar ao setor competente do estabelecimento de ensino os alunos que 
necessitarem de orientação ou atendimento; 
VI. Observar a entrada e a saída dos alunos para prevenir acidentes e 
irregularidades; 
VII. Acompanhar as turmas de alunos em atividades escolares externas, quando se 
fizer necessário; 
VIII. Auxiliar a Direção, Equipe Pedagógica, Docentes e Secretaria na divulgação 
de comunicados no âmbito escolar; 
IX. Cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, 
respeitado o seu período de férias; 
X. Participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por iniciativa 
própria, desde que autorizado pela Direção, visando ao aprimoramento profissional; 
XI. Zelar pela preservação do ambiente físico, instalações, equipamentos e 
materiais didático-pedagógicos; 
XII. Auxiliar a Equipe Pedagógica no remanejamento, organização e instalação de 
equipamentos e materiais didático-pedagógicos; 
XIII. Atender e identificar visitantes, prestando informações e orientações quanto à 
estrutura física e setores do estabelecimento de ensino; 
XIV. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEED; 
XV. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários 
e famílias; 
XVI. Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 
com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
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XVII. Participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as 
específicas da sua função. 

As atribuições do permissionário, exercida por um policial militar, seus 
direitos e deveres de uso e ocupação de residência no estabelecimento de ensino 
estão dispostos e ordenados juridicamente em regulamentação própria, com 
observância às normas do Programa de Segurança Escolar e firmados em um 
contrato de permissão de uso, assinados pelos representantes legais. 
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16. RECURSOS 
 
 Para a execução e realização de todas as atividades previstas no Projeto 
Político-Pedagógico e para um bom funcionamento do colégio como um todo, são 
necessários recursos financeiros que proporcionarão um ambiente adequado para 
o processo de ensino e aprendizagem como os materiais didáticos pedagógicos 
necessários para a execução dos projetos e das atividades diárias. 
 Para tanto, o colégio dispõe de recursos financeiros provenientes do 
Governo do Estado do Paraná, através da Fundepar (Fundação de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná) que destina anualmente às Escolas 
Estaduais 10 parcelas do Fundo Rotativo com base no número de alunos 
matriculados, valor linear e outros indicadores educacionais e sociais. 
 Os recursos destinados aos Estabelecimentos de Ensino, através da Cota 
Normal do Fundo Rotativo, somente poderão ser aplicados em despesas de 
manutenção, como materiais de consumo: gêneros alimentícios para 
complementação da merenda escolar, materiais de expediente, materiais 
esportivos, materiais de limpeza, materiais didáticos e escolares, utensílios de copa 
e cozinha, atividades extracurriculares e outros (pequenos reparos). 
 O colégio recebe, através da Fundepar, em forma de Cota Suplementar pelo 
Programa Fundo Rotativo, recursos para o Projeto Escola Cidadã, destinados 
exclusivamente para a complementação de gêneros alimentícios para a merenda 
escolar. Constitui-se de 5 parcelas anuais.  
 Também faz parte do Programa: Compra Direta Local da Agricultura 
Familiar, um convênio entre o Governo do Estado do Paraná e MESA, Governo 
Federal e Municipal (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e 
Comitê Gestor Municipal-Fome Zero), cuja finalidade é garantir alimentação a 
instituições governamentais ou não governamentais, bem como fortalecer a 
agricultura familiar, a geração de trabalho e renda. Através desse Programa, o 
colégio passou a receber carne, frutas e verduras para enriquecer a merenda de 
nossos alunos. Esperamos que esse Programa tenha continuidade nos próximos 
anos. 
 O colégio recebe também uma única parcela de recursos financeiros do 
Ministério da Educação-MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação –FNDE que desenvolve o Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, de 
acordo com o número de alunos matriculados, conforme Censo Escolar do ano 
anterior. Os recursos liberados podem ser usados, uma parte para compra de 
materiais permanentes e outra parte para compra de materiais de consumo 
necessários ao funcionamento do colégio. 
 Os planos de aplicação dos recursos recebidos do Fundo Rotativo, bem 
como do PDDE são aprovados em reuniões pelos membros do Conselho Escolar e 
APMF da Escola e registrados em ata. As prestações de contas também são 
apresentadas e aprovadas nas reuniões marcadas para esse fim. 
 Para o programa de Atividades Curriculares em Contraturno recebe em cada 
semestre letivo um recurso para a compra de materiais destinados a execução das 
atividades, tendo um plano de aplicação e a prestação de contas específicos. 
 No ano de 2009 e 2010 o colégio participou do Programa PDE-Escola, no 
qual recebeu duas parcelas de 18.0000,00 reais para investimento em materiais 
didático-pedagógicos e reformas na escola. Este é um projeto do Governo Federal, 
onde algumas escolas/colégios do NRE de Cornélio Procópio foram contempladas. 
Este projeto também tem um plano de aplicação específico e uma prestação de 
contas bem minuciosa.  
 Por ser um colégio que possui um prédio novo, com amplo espaço físico e 
atende a alunos na sua grande maioria carentes, os recursos financeiros não são 
suficientes. Para tanto, a APMF realiza promoções para angariar recursos para 
atender mais satisfatoriamente as necessidades urgentes. 
 Anualmente, acontece no 1º e no 2º semestre, uma promoção de pizza e e 
uma de pão de queijo e/ou outros e, quando necessário, uma promoção de rifa 
visando custear as despesas do ano letivo. 
 Assim, somando os esforços de toda a comunidade escolar, está sendo 
possível superar todas as dificuldades para oferecer um ensino de qualidade aos 
alunos. 
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17. CALENDÁRIO ESCOLAR 
 
 O calendário escolar é elaborado anualmente, ao final de cada ano letivo 
anterior à sua vigência, a partir de reflexões e análise acerca das sugestões 
enviadas pela SEED, procurando escolher a opção que melhor se adapte à 
realidade, buscando um consenso entre as escolas, procurando estabelecer um 
calendário escolar único para o município. 
 O calendário escolar determina o início e o final do ano letivo assegurando 
os 200 dias letivos, distribuídos em mais ou menos 100 dias no primeiro semestre e 
100 no segundo semestre e ás 800 horas. 
 No calendário escolar estão estabelecidos os dias letivos, as capacitações, 
as reuniões de planejamento e reuniões pedagógicas, os feriados e recessos, as 
férias docentes e discentes, os Conselhos de Classe e as datas destinadas ao 
Plano de Abandono da Brigada Escolar. 
 As capacitações estão especificadas no início do ano, no mês de fevereiro, 
antes do início das aulas do 1º semestre e no mês de julho, antes de iniciar o 2º 
semestre. 
 As reuniões pedagógicas, as de planejamento e replanejamento também 
estão contempladas para acontecer no 1º semestre e no 2º semestre. 
 No calendário ficam estabelecidos os feriados nacionais, 1 feriado municipal 
e os recessos que irão acontecer durante o ano. As férias discentes e docentes são 
estabelecidas em conformidade com o Plano de Carreira do Professor, art. 32 de 
29/04/04 que estabelece 30 dias consecutivos seguindo o calendário escolar e 30 
dias de recesso remunerados. 
 Os Conselhos de Classe são definidos, conforme a Deliberação 02/2002 – 
SGE, dando autonomia para cada escola defini-los.  
 Após a definição das datas, e a apreciação do Conselho Escolar, o 
calendário é enviado ao Núcleo Regional de Educação para homologação.  
 
17.1. Horário das Aulas 
 
 Ao iniciarmos o ano letivo, após a Semana de Capacitação, o colégio 
organiza o horário das aulas por disciplina para os alunos. São realizados três 
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horários sendo um para o período matutino, um para o vespertino e um para o 
noturno. Para a elaboração do horário procura-se distribuir as aulas ao longo da 
semana de forma a facilitar a aprendizagem dos alunos, não deixando que os 
horários das aulas sejam cansativos para os alunos em um mesmo dia. Outra 
preocupação é não deixar que as aulas fiquem muito divididas, o que faz com que 
atrapalhe os conteúdos. Para a elaboração do horário das aulas, procura atender a 
disponibilidade de tempo dos professores, pois muitos lecionam em outros 
estabelecimentos de ensino, o que dificulta um pouco na hora da elaboração do 
horário. 
 O horário é flexível, podendo sofrer alterações, ao longo do ano letivo, em 
função da substituição de professores em licença médica, licença especial, 
afastamento para o PDE ou outros casos. 
 O horário das aulas é repassado aos alunos, permanecendo uma cópia no 
edital dos alunos, no pátio, no edital na sala dos professores, na secretaria e na 
sala da equipe pedagógica. 
 A cada ano letivo, a SEED orienta para que a organização do horário de 
aulas seja feita de acordo com a hora atividade dos professores. O colégio procura 
atender a esta solicitação da SEED pois a mesma possibilitaria a realização de 
grupos de estudo por área de acordo com a hora atividade. Porém, ainda não 
conseguiu esta organização, pois os professores trabalham em várias 
escolas/colégios do município e em municípios vizinhos, dificultando que o 
calendário escolar seja organizado de acordo com esta solicitação. 
 
 
17.2. Hora-Atividade 
 
 De acordo com a Instrução nº06/2017- SUED/SEED de 30/01/2017 os 
professores tem direito à hora atividade que é o tempo reservado ao professor em 
exercício de docência para estudos, avaliação e planejamento, sendo 
estabelecidas 5 (cinco) horas-atividade para o cargo de 20 horas. 
 A organização da hora-atividade é realizada no início do ano letivo 
procurando favorecer o trabalho coletivo entre os professores, principalmente os 
que atuam, na mesma área. 
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 Após a sistematização da distribuição da hora-atividade, é realizada a 
construção do quadro cronograma com os horários dos professores em hora 
atividade, que é colocado em edital, permitindo o acompanhamento e informando à 
comunidade a disponibilidade de horário dos professores para atendimento aos 
pais e alunos.  
 O acompanhamento da hora-atividade é realizado pela direção e equipe 
pedagógica, buscando estar junto com os professores, no planejamento, execução 
e avaliação das ações a serem desenvolvidas na hora atividade em trabalhos 
coletivos e individuais, em consonância com o Projeto-Político-Pedagógico. Desta 
forma a Equipe Pedagógica realiza a contínua avaliação do Projeto-Político-
Pedagógico, realimentando-o junto com os professores e traçando estratégias para 
a sua melhor implementação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 

18. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E OS DESAFIOS SOCIOEDUCACIONAIS 
 
 A Equipe Multidisciplinar atua efetivamente na escola na orientação dos 
professores para que estes implementem coerentemente os conteúdos de História 
e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena em seus Planos de Trabalho 
Docentes, trabalhando-os não como temáticas isoladas, mas em consonância com 
os seus conteúdos. Da mesma forma são trabalhadas as ações referentes ao 
combate para o enfrentamento da violência e ao uso indevido de drogas, bem 
como os demais desafios sócio educacionais.  

Estas questões procuram ser minimizadas com a maior presença do aluno 
na escola, incentivando-a a participar de atividades em contraturno, onde a sua 
presença é acompanhada pelos professores e pela Equipe Pedagógica, 
contribuindo também para a diminuição dos índices de evasão escolar. 

A Equipe Multidisciplinar da escola é composta como segue: 
 Andréa Panfieti – Pedagoga 
           Ana Adélia Marchini - Representante da Área de Linguagens 
 Leandro Aparecido dos Santos - Representante da Área de Linguagens 
 Antônio Carlos de Oliveira – Representante da Área de Matemática 
 Gislaine Gomes Domeze Camilo – Representante da Área de Matemática 
 Maria Pedreira - Representante da Área de Humanas 
 Juliane Cristina Ribeiro da Silva - Representante da Área de Humanas 
 Maria Alci de Almeida Comar - Representante da Área de Ciências da 
Natureza 
 Simone de Oliveira - Representante Agente Educacional II 
           Augusta da Silva Ferreira – Representante Agente Educacional I 
           Rhayane Mussi Mittelstedt – Representante dos alunos 
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19. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 Um colégio é uma instituição pública de ensino, melhor dizendo, de 
educação. Ele cumpre uma finalidade que é coletiva, social e pública e, por 
conseguinte, tem importância para a sua comunidade escolar e para o conjunto da 
sociedade que op mantém. Interessa também ao sistema educacional em que está 
inserido suas relações, determinações, possibilidades e limites, sua autonomia, 
enfim, sua forma de organizar-se e prestar o serviço público de educação a que se 
propõe. 
 Portanto, é necessário que o Sistema Educacional abra espaço para a 
reflexão, a reelaboração de seus rumos, avanços em propostas, ações e 
perspectivas, promovendo, assim, a contínua melhoria do trabalho e das condições 
ambientais e pedagógicas, de modo a criar experiências educacionais estimulantes 
e mobilizadoras que oportunizem à comunidade escolar o aprendizado e a 
promoção humana. 
 É necessário sintonizar o processo de avaliação com a finalidade do objeto 
avaliado. O processo educacional, busca, dentre outras, algumas finalidades 
comuns como: constituir significado ao conhecimento científico e cultural existente; 
contribuir para a formação de cidadãos críticos, autônomos e socialmente 
participativos; trabalhar na perspectiva da formação integral envolvendo os 
aspectos cognitivos, emocionais e de sociabilidade; estimular a atitude investigativa 
e de pesquisa. 
 Sendo assim, educa-se os alunos para que sejam: 
- Autônomos em sua aprendizagem e em seu desenvolvimento humano; 
- Produtores de conhecimento crítico e significativo; 
- Conscientes de sua singularidade e subjetividade e compromissados com o 
coletivo. 
 Se é nesta perspectiva que se educa nas escolas, é com esta mesma 
perspectiva que a avaliação deve ser praticada. 
 O processo de avaliação carrega em si uma força transformadora que deve 
ser reconhecida, mobilizada e explorada. A natureza das ações de descrever, 
atribuir, valor, analisar, levantar hipótese, compreender, inerentes ao ato de avaliar, 
traz consigo o primeiro passo da transformação a serem realizadas. Quando se 
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compreende o problema, as soluções se iluminam. 
 Caberá a todos os envolvidos na avaliação acreditar no seu poder 
transformador e garantir o caráter educativo, formativo e emancipador neste 
processo, partindo do pressuposto básico de que o conhecimento traz autonomia, 
emancipa o homem e encoraja o compromisso com as transformações que são 
percebidas como necessárias. 
 A concepção de avaliação institucional pela SEED/PR afirma: “deve ser 
construída de forma coletiva, sendo capaz de identificar as qualidades e as 
fragilidades das instituições e do sistema, subsidiando as políticas educacionais 
comprometidas com a transformação social e o aperfeiçoamento da gestão escolar 
e da educação pública ofertada na Rede Estadual.” (SEED, 2004, p. 11) 
 A avaliação institucional constitui-se um processo sistemático de discussão 
permanente sobre as práticas vivenciadas na escola, intrínseco à construção da 
sua autonomia, já que fornece subsídios para a melhoria e o aperfeiçoamento da 
qualidade do seu trabalho. 
 A avaliação institucional não deve ser pontual, descontínua, esporádica, 
parcial, focada em apenas um determinado aspecto, fragmentada em nível de 
ensino e/ou disciplina, segmentada em algumas instâncias do sistema, 
centralizada, classificatória e competitiva. 
 A avaliação institucional deve contemplar as informações já existentes, de 
fontes como: SAEP, SAEB, Censo Escolar, SERE, IDEB, Prova Brasil, cadastro e 
avaliação realizada pelo RH; legislação; relatórios dos cursos de capacitação. 
 Um programa de avaliação institucional tem sentido quando esta é entendida 
como um processo que auxilia a compreensão da realidade escolar/educacional e 
mobiliza para mudanças necessárias, traz subsídios para a política educacional, 
para a gestão escolar e para a prática pedagógica, contribuindo para a melhoria da 
qualidade do ensino. 
 A avaliação institucional do Colégio Estadual Professor Paulo Mozart 
Machado ocorre anualmente, garantindo um processo sistemático, contínuo e 
permanente de conscientização e divulgação nos diversos níveis, com relatórios 
analíticos, favorecendo o desenvolvimento e fortalecimento da cultura da avaliação. 
Após a auto avaliação institucional, os resultados serão encaminhados para o NRE. 
 



143 
 

 

19.1. Auto-Avaliação 
 
 O instrumento de auto-avaliação institucional constitui-se um modelo padrão 
para todas as escolas do Estado do Paraná, por duas razões principais: por um 
lado, a finalidade das escolas é a mesma – efetividade do processo ensino 
aprendizagem; por outro, é necessário que se mantenha a visão de totalidade, 
fundamentado dessa forma o direcionamento das políticas educacionais. Contudo 
o Colégio procura acrescentar questões inerentes à sua especificidade. 
 A auto-avaliação: é o “olhar” da instituição sobre si mesma, é o processo de 
tomada de consciência das pessoas que fazem parte da instituição; a partir da 
participação e da reflexão coletivas, a fim de orientar a tomada de decisões no 
sentido do comprometimento na construção da melhoria da qualidade da 
educação. 
 
 
19.2. Sistematização Dos Resultados 
 
 O Colégio avaliará as sete planilhas: seis referentes a cada uma das 
dimensões constantes do instrumento e outra denominada visão geral da escola, 
que sintetiza as seis dimensões, bem como as instruções necessárias para o seu 
preenchimento. 
 Os resultados serão sistematizados em forma de um relatório e de um 
parecer descritivo. 
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20. PLANO DE TRABALHO 
 
 A produção de dados e o conhecimento da realidade por si só não bastam 
para a transformação desta realidade. A tomada de consciência coletiva deve estar 
articulada com a tomada de decisões e o comprometimento coletivo, os quais se 
concretizam na elaboração, implementação e acompanhamento do plano de 
trabalho da escola. 
 Dessa forma, o plano de trabalho, é um elemento de fundamental 
importância no processo de avaliação institucional. 
 
Quem Somos? 
 
 Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado - Ensino Fundamental e 
Médio. É um Colégio público localizado em um município de pequeno porte, região 
agrícola, tendo em sua clientela uma comunidade de renda mínima, que atende 
filhos de trabalhadores sem emprego fixo e de baixa escolaridade. Temos também 
muitos alunos da zona rural, que nas variações climáticas, tem dificuldade de 
locomoção. Também temos alunos de uma classe social média baixa, onde a 
família participa da vida escolar de seus filhos, interessando-se pelo seu 
desempenho. Os professores que atuam no estabelecimento possuem em sua 
grande maioria cursos de pós graduação e são participativos nos cursos de 
capacitação, projetos e grupo de estudos. 
 
 
Onde Queremos Chegar? 
 
 Nossos objetivos são: 
 - Promover a inclusão social com ensino de qualidade; 
 - Combater a evasão e a repetência através do Programa de Combate ao 
Abandono Escolar. 
 - Desenvolver cidadãos críticos, atuantes e conscientes de seu papel na 
sociedade; 
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 - Contribuir para a formação de uma sociedade justa, fraterna e igualitária; 
 - Buscar a excelência na educação com a implantação e o desenvolvimento 
de novas experiências pedagógicas; 
 - Oferecer uma escolarização de qualidade que atenda as diversidades dos 
alunos e garanta a formação integral de cidadãos e dessa forma levar a sociedade 
ao desenvolvimento. 
 - Valorizar as tradições culturais, costumes, valores e saberes de diferentes 
grupos e etnias, suas trajetórias, as experiências acumuladas, levando-os a 
construir sua identidade e desenvolvendo em cada um a cidadania. 
 
 
Como Atingir os Objetivos? 
 
 Pretendemos atingir nossos objetivos através das seguintes ações: 

- Convocação e/ou convite aos pais para reuniões periódicas; 
- Intensificação do aprendizado de leitura e escrita e de resolução de 

problemas; 
- Criação de novos espaços de ensino e aprendizagem, oportunizando 

atividades extracurriculares; 
- Trazer para a escola a contribuição de profissionais de diversas áreas 

(psicólogos, médicos, etc.) para ajudar os professores a entender as necessidades 
dos alunos, avaliar regularmente as metodologias e as práticas docentes;  

- Promoção de momentos de avaliação permanente. 
 
 
O que Fazer? 
 

- Atividades extras;  
- Promoção de projetos de Aulas Especializadas de Treinamento e 

Programa Novo Mais Educação, dando preferência a temas de interesse dos 
alunos e da comunidade escolar; 

- Reuniões periódicas de avaliação acatando sugestões dos pais e de toda 
comunidade escolar como caixa de sugestões;  
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- Análise de dados estatísticos por turma e por ano em cada bimestre;  
- Acompanhamento aos egressos avaliando a real função da escola em 

relação à sociedade em conversas informais, diálogos com professores atuantes 
em outra instituição de ensino e também pais desses alunos. 

- Observação de resultados da participação dos alunos nas Olimpíadas de 
Matemática, e Língua Portuguesa. 

Análise de dados da aplicação da Avaliação Institucional. 
 
- Articulação família e comunidade: 
O Colégio tem a preocupação em manter uma boa convivência com a familia 

e a comunidade para que o seu trabalho com os alunos seja eficaz. Para tanto, a 
participação da família e da comunidade é muito importante. 

O colégio tem consciência de que é necessário promover ações que 
possibilitem a participação da família e da comunidade. Assim, procura promover 
momentos em que os pais possam estar participando, seja em eventos, 
promoções, apresentações, reuniões etc. 

São realizadas reuniões bimestrais para a entrega de boletins, onde sempre 
existe a possibilidade de estar conversando alguns assuntos relacionados a 
gestão, aos progressos e conquistas realizadas pelo colégio, bem como aos 
problemas surgidos no cotidiano escolar. 

Alguns eventos e reuniões são realizados exclusivamente para 
comemorações ou para apresentações das atividades realizadas pelos alunos no 
decorrer letivo como: Mostra cultural e científica, show de talentos, festa julina, 
aniversário da escola, entre outros. Nesses eventos, os pais e a comunidade são 
convidados a estar participando efetivamente do colégio e a colaborar para que 
seus objetivos se efetivem.  

O colégio procura buscar a participação dos pais em todos os momentos, 
principalmente nas atividades e ações que envolvem o processo de ensino e 
aprendizagem. São momentos de diálogo entre pedagogo, diretora, professor e 
responsável pelo aluno. Isso possibilita aos pais perceber que o colégio  está 
preocupado com a qualidade da educação de seus filhos e que todos juntos 
precisam se  empenhar para alcançar esta qualidade. 

De acordo com a LDBE no art. 12 da Lei nº 9.394/96 
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Art. 12. Os estabelecimentos de ensino deverão: 
VI- articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 

caso, os responsáveis. 
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21.  ATIVIDADES DE ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 
 

- A escola realiza reuniões bimestrais de pais para esclarecimento e 
envolvimento dos mesmos nas propostas da escola, bem como para o  
acompanhamento do processo de ensino e  aprendizagem de seus filhos; 

- Reuniões mensais da APMF convocadas pelo presidente para gestão 
participativa dos recursos financeiros; 

- Reuniões mensais do Conselho Escolar convocadas para discussões das 
questões administrativas, pedagógicas e financeiras; 

- Reuniões mensais com o Grêmio Estudantil para a discussão de questões 
relativas aos alunos e a escola. 
 
21.1. Projetos desenvolvidos pela escola 
 

- Projeto Recreio Monitorado, com participação da Equipe Pedagógica. 
 - Programa de Atividades Complementares Curriculares em Contraturno 
Periódicas: Futsal e Xadrez; 
 - Programa Mais Educação: Dança, Futsal, Orientação de estudos e leituras; 
Futebol, Comunicação e Mídias; 
 - Projeto Agenda 21 Escolar, com envolvimento de toda a comunidade. 
  
 
21.2. Palestras abordando temas emergentes 
 

- Realização de palestras com o tema “Sexualidade” por um profissional do 
município aos alunos dos 6º ao 9º anos no mês de maio; 

- Palestra com o tema “Família” por um representante da Pastoral da 
Família, no mês de agosto (6º ao 9º ano); 

- Palestra com o tema “Gravidez na adolescência”, por um profissional 
especializado do município no mês de junho, para os alunos dos 8º e 9º anos; 

- Palestra sobre a Campanha da Fraternidade, ministradas por uma pessoa 
da comunidade (6º ao 9º ano); 

- Palestra sobre “Drogas” ministrado por um profissional do município e/ou 
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região( 8º e 9º anos e EJA); 
- Palestra sobre Dengue, ministrada por um profissional da saúde do 

município (6º ao 9º ano e EJA); 
- Palestra sobre Bulliyng (6º ao 9º ano), ministrada por um profissional da 

sociedade; 
- Palestra sobre os cuidados com a água, ministrada pelos policiais 

ambientais, no mês de março aos 6º e 7º anos; 
- Palestra sobre os cuidados com a energia elétrica e sua preservação, 

ministrada por funcionários da COPEL, para os 6º anos; 
- Palestra ministrada por um profissional da comunidade abordando o tema: 

“Como prever seu futuro agora” para os 8º e 9º Anos. 
 

 
21.3. Visitas 
 

- UEL – alunos dos 9º anos acompanhados pelos professores da disciplina 
de Ciências, no mês de novembro; 

- SANEPAR – visita à Estação de Tratamento da Água pelos professores da 
disciplina de Ciências; 

Visita ao cinema do Shopping Catuaí, para assistir a um filme, em 
companhia dos professores de Arte – 9º ano. 

- Visita em sítio do município para conhecimento do processo de agricultura 
orgânica, com a professora de Ciências; 
 
21.4. Eventos 
 

Participação no show de Talentos realizada no mês de abril, em 
comemoração ao aniversário da escola, com apresentação de danças e músicas 
pelos alunos, ensaiados pelas professoras de Educação Física, Arte e Língua 
Portuguesa, com convite e participação de toda a comunidade; 

Participação na Festa Julina da Escola realizada no mês de julho, com 
apresentações de danças, músicas, teatros de casamento caipira, ensaiados pelos 
professores de Educação Física; 
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Participação na comemoração cívica do aniversário do município no dia 05 
de maio; 

Participação nas atividades recreativas, em comemoração ao aniversário da 
escola no mês de abril; 

Participação na gincana recreativa e cultural em comemoração ao Dia do 
Estudante, na semana em que faça parte o dia 11 de agosto, organizada pelos 
Professores, equipe Técnico-Pedagógica e Grêmio Estudantil; 

Participação nas Comemorações Cívicas de 7 de setembro em 
comemoração a Semana da Pátria – Independência do Brasil; 

          - Participação na gincana recreativa em comemoração ao Dia do 
Professor, na semana em que faça parte o Dia do Professor, pelo Grêmio 
Estudantil, Direção e Equipe Pedagógica; 

          - Participação nos Jogos Interclasses, na Semana Cultural e 
Esportiva, com alunos dos 6º aos 9º anos, no mês de outubro; 

Cerimônia de formatura dos 9º anos organizada no mês de dezembro pela 
Direção, Professores, Funcionários e Equipe Pedagógica; 

Participação na Mostra Científica e Cultural, organizada por todas as 
disciplinas, no mês de novembro; 

 
 
21.5. Campanhas 
 

Participação na Campanha contra o Abuso e Exploração Sexual, no mês de 
maio, com realização de diversas atividades: leitura de textos e debates, 
pesquisas, produção de textos e frases, confecção de cartazes, passeata... 

Participação na Semana da Família, no mês de Agosto com produção de 
textos, frases, desenhos, participação em palestras organizadas pela Pastoral da 
Família; 

Participação na semana do trânsito, com orientações e desenvolvimento de 
atividades acerca dos cuidados com o trânsito, no mês de setembro: 18 a 25/09; 

Participação na semana da paz, no mês de setembro, desenvolvendo 
atividades tais como: teatros, músicas, confecção de cartazes, produção de textos 
e frases, danças; 
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Participação na campanha contra o preconceito e discriminação referente ao 
Dia Nacional da Consciência Negra (20/11) com atividades: pesquisas, teatros, 
músicas, paródias, produção de textos, desfile, danças, etc, ressaltando e 
valorizando os negros; 

Participação na Semana Estadual de Prevenção ao uso indevido de 
drogas(Previda) com realização de atividades como cartazes, textos, palestras, 
músicas, etc; 

Participação na Campanha da Fraternidade; 
Participação na Campanha do Agasalho, realizando a arrecadação e a 

entrega na própria escola; 
Participação na Campanha de Prevenção a Influenza H1N1, através de 

análise de vídeos, textos, cartazes explicativos, etc; 
Participação na Campanha em comemoração ao Dia da água, realizada no 

mês de março, com a realização de diversas atividades como: confecção de 
cartazes, debates, análises de vídeos e músicas, produção de textos; 

- Participação na campanha de arrecadação de produtos de limpeza e 
alimentos não perecíveis para o Hospital do Câncer de Londrina; 
 
 
21.6. Concursos 
 

Concurso de frases sobre o tema Paz, sob a orientação dos professores de 
Língua Portuguesa e Literatura no mês de setembro; 

Participação na Olimpíada de Matemática pelos alunos dos 6º aos 9º anos 
orientados pelos professores de Matemática; 

Participação em concursos de frases, paródias e desenhos sobre o tema 
Dengue; 

Participação na Olimpíada de Língua Portuguesa pelos alunos do 9º ano, nos 
meses de julho e agosto. 

 
 



152 
 

 

 
21.7. Jogos Institucionais 

 
- Participação nos Jogos Colegiais do Paraná – Fase Municipal, Regional e 

Fase Estadual - conforme calendário SEED. 
 

 
21.8.  Confraternização 
 

- Jantar de encerramento do 1º semestre no mês de julho, com a 
participação dos professores, funcionários e familiares; 

- Jantar de confraternização em comemoração ao Dia do Professor no mês 
de outubro; 

- Jantar de formatura dos 9º anos, ao final do ano letivo com a participação 
dos alunos, familiares, professores e funcionários; 

- Almoço de confraternização para os alunos dos 9º Anos como 
encerramento do ano letivo e despedida da escola; 

Confraternização de encerramento do ano letivo aos professores e familiares 
no mês de dezembro. 
 
 
21.9.Projetos e Programas Institucionais 

 
- Participação dos alunos no Programa Bolsa Família do Governo Federal; 
- Programa merenda escolar – FAE (Fundação Assistência ao Estudante) 

Governo do Paraná, enriquecido com nutrientes comprados no próprio município; 
- Projeto Compra Direta Local da Agricultura Familiar Governo do Paraná, 

MESA, Governo Federal e Municipal – enriquecimento da merenda escolar; 
- Programa do Livro Didático – FAE (Fundação Assistência ao Estudante) 

com distribuição do livro didático aos alunos das disciplinas: Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, Ciências e Inglês; 

- Programa Leite das Crianças – a escola realiza a entrega do leite das 
crianças às famílias cadastradas pela Assistência Social do município – Projeto do 
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Governo do Paraná;  
 - Programa Nacional Biblioteca da Escola com acervo literário aos alunos e 

professores - FNDE;  
 - Participação no Programa de Atividades extracurriculares em Contraturno 

com os projetos: Futsal e Xadrez; 
 - Participação no Programa Mais Educação; 
 

 
21.10. Outros 

 
- Palestras abordando temas emergentes; 
- Atividades culturais e ou esportivas com a comunidade escolar, com apoio 

da APMF e estagiários de instituições superiores; 
- Projetos de atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem em 

parceria com Instituições de Ensino Superior, através de alunos estagiários; 
- Assistência às crianças carentes da escola com auxílio de materiais 

escolares: lápis, borracha, caderno, etc; 
- Realização de teatros e exibição de filmes abordando temas sociais 

contemporâneos; 
- Participação no curso de Espanhol ofertado pelo CELEM no Colégio 

Estadual Professora Regina Tokano; 
- Participação em atividades diversas. 
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22. PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR 

 
 

 A Proposta Pedagógica Curricular da escola toma como base as normas e 
Diretrizes Curriculares Nacionais e as Diretrizes Orientadoras da Educação Básica 
do Estado do Paraná, observando o princípio da flexibilização e garantindo o 
atendimento pedagógico especializado para atender às necessidades educacionais 
dos alunos. 
 

 
CIÊNCIAS 
 

 
Apresentação e Justificativa:  
 
        A disciplina de Ciências visa o conhecimento da Natureza utilizando o método 
científico; a partir do século XIX as conhecidas ciências naturais foram 
diferenciadas das demais ciências, como matemática, ciências sociais. Ao homem 
cabe interpretar com racionalidade os fenômenos observados na Natureza, seus 
elementos fundamentais como tempo, espaço, movimento, campo, energia e vida. 
     A ciência é uma atividade humana complexa, histórica e coletivamente 
construída, que influencia e sofre influências de questões sociais, tecnológicas, 
culturais, éticas e políticas. 
      A ciência não revela a verdade, mas oportuniza construir modelos 
explicativos, que são utilizados como paradigmas, leis e teorias. 
 Analisar o passado da ciência e daqueles que a construíram, seria 
interpretar, compreender a Natureza nos mais variados momentos históricos.  
 Para Gastou Bachelard há três períodos do desenvolvimento do 
conhecimento científico: estado pré-científico, estado científico, estado do novo 
espírito científico. O pensamento pré-científico se caracteriza pela construção 
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racional e empírica do conhecimento da Antiguidade até o século XVIII. Ao longo 
do tempo muitas civilizações sobre influência do pensamento mítico e teológico 
buscavam explicações para os fenômenos da Natureza – mitos e divindades. 
Ocorreu a época das crenças da magia para explicar os fenômenos da Natureza – 
animista. Entretanto as pesquisas e observações permitiram ao homem a afastar-
se dos mythos e aproximar-se da physis: - os elementos terra, água, ar, fogo – 
princípio único e dinamizador presente na Natureza. Contrário à ideia animista 
surge o modelo atomista. A ideia da constituição da matéria continuou ser 
referência entre os pensadores gregos, Aristóteles – o modelo de um Universo 
único – modelo geocêntrico e em contraposição propuseram que o sol seria o 
centro do Universo surgindo o modelo heliocêntrico. Em meio a esses contextos 
pensadores como Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, muito 
contribuíram para o entendimento do modelo heliocêntrico e se rompia contra física 
de Aristóteles fundamentada no modelo geocêntrico. Pensadores gregos 
apresentam estudo sobre à descrição das partes anatômicas – função dos órgãos 
– modelo organicista – e a classificação dos seres vivos obedeceu a esses critérios 
até os séculos XVII e XVIII. Surge o modelo mecanicista, utilizado até aos nossos 
dias, estabelecendo analogias entre as máquinas e o corpo humano. As 
sistematizações de Lavoisier (século XVIII) contribuíram para novas pesquisas 
científicas cujos estudos foram voltados para nova teorização dos átomos e à 
química orgânica (XIX). 
 O século XIX foi marcado pelo o estado científico, onde um único método 
científico é constituído para compreender estratégias de investigação, 
procedimentos experimentais, levantamento e testes de hipóteses, axiomatização e 
síntese em leis ou teorias. Grandes pensadores se destacam: Lavoisier, Descartes, 
Darwin, obras escritas no estado pré-científico, onde o mundo é concebido como 
mutável e o Universo, infinito.  
 Ainda no século XIX, outras pesquisas modificaram a compreensão do 
funcionamento dos sistemas de organismo: a teoria da célula e os estudos sobre 
geração espontânea da vida. A evolução tecnológica dos microscópios favoreceu 
as pesquisas – investigações sobre geração espontânea associadas ao processo 
de putrefação foram retomadas por Pasteur e os cientistas tiveram que aceitar a 
difícil teoria de que microorganismos se desenvolviam em matéria morta e não 
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eram advindos da geração espontânea. Os estudiosos associaram suas pesquisas 
sobre a constituição da matéria à Lei da conservação da energia, o que os levou a 
concluir que há ciclos de energia na natureza.  
 Neste contexto a mecânica clássica e o modelo newtoniano-cartesiano 
influenciaram o pensamento científico que pode explicar o funcionamento dos 
seres vivos, a dinâmica da Natureza, o movimento dos corpos celestes e os 
fenômenos ligados à gravitação. 
 Gaston Bachelard (1905) publicou obras sobre a Teoria da Relatividade, o 
que fez cair por terra a verdade absoluta a respeito de tempo, espaço e massa, 
causando uma revolução nas ciências físicas. O novo espírito científico contagiou a 
tecnologia. Mais de oitenta por cento dos avanços científicos aconteceram nos 
últimos cem anos, principalmente depois da 2ª Guerra Mundial (1945). 
 O ensino de Ciências no Brasil sofreu influência das relações de poder, pelo 
papel destinado à educação na socialização desse conhecimento e pelos conflitos 
de interesses entre as antigas e novas profissões. Os museus no país contribuíram 
para a produção do conhecimento científico e o ensino de Ciências. Na primeira 
República, as poucas escolas que existiam e que eram frequentadas pelos filhos 
da elite, possuíam professores estrangeiros destinados a ensinar o conhecimento 
científico, aos filhos dos trabalhadores, o conhecimento científico era apenas 
informativo, ensinado por professores não especializados. A disciplina de Ciências 
hoje se reduz à “existência de um único método para tratar do conjunto das 
ciências Naturais”. Até a primeira metade do século XX o Brasil passou por 
transformações rumo à modernidade e o ensino de Ciências sofreu alterações nas 
escolas. Ciências como disciplina foi consolidada como disciplina em 1931 com a 
Reforma Francisco Campos. Na década de quarenta com a Reforma Gustavo 
Capanema, o ensino tinha como objetivo a preparação de uma elite condutora, a 
escola deveria contribuir para a divisão de classes e desde cedo, separar pelas 
diferenças de aquisição cultural com a finalidade de ingressar os estudantes de 
classe média na universidade. O país marchava para modernização e exigia-se 
uma qualificação de mão-de-obra instituíram-se escolas profissionalizantes, 
paralelas ao ensino secundário público.  
 Em 1946 o IBECC (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura) 
surgiu com a finalidade de promover a melhoria da formação científica; promoveu 
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treinamento de professores, implantação de projetos como “Feira de Ciências”. 
Neste contexto a “Guerra Fria” contribui para que o ensino de Ciências fosse 
analisado, repensado, pois se a URSS fabricou o primeiro satélite e os EUA 
ficaram em desvantagem; concluíram que o culpado é a escola! O ensino de 
Ciências estava em déficit. Em 1960 os projetos criados por outros países 
atingiram nossas escolas, pois era necessária a preparação de estudantes mais 
aptos, para a defesa dos interesses nacionais. A LDB nº. 4024/61 colaborou para 
que se fortalecesse o ensino de Ciências nas escolas. Aconteceram intercâmbios 
com outros países, traduções de livros, equipamentos para laboratórios, 
treinamento de professores com implantação da Ditadura em 1964 foram impostas 
mudanças, direcionar o ensino para a formação do trabalhador, pois era importante 
para a economia do país. 
 Novas reformas – Lei nº. 5691/71 marcou a Era tecnicista, os investimentos 
na educação direcionavam para o mercado de trabalho e o ensino de Ciências 
assumiu o papel de base para a formação de mão-de-obra técnico-científica no 2º 
grau, sob o controle do regime militar. Mudanças ocorreram em 1980, os 
problemas sociais sacudiram o planeta: crises ambientais, poluição, crise 
energética. O objetivo da disciplina voltada para a formação do cientista ou na 
qualificação de trabalhador, voltou-se à análise das implicações sociais da 
produção científica, com a finalidade de proporcionar ao cidadão elementos para 
viver melhor e participar do processo de redemocratização. O currículo escolar 
passou a valorizar os conteúdos científicos mais próximos do dia a dia, a fim de 
identificar problemas e propor soluções. Em 1990 foram valorizados e 
reorganizados os conteúdos específicos. Com promulgação da LDB nº. 9394/96, 
que estabeleceu as Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, foram 
produzidos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que propunham nova 
organização curricular em todo território brasileiro. No Paraná o Currículo Básico 
foram substituídos pelos PCN, que contribuíram para a descaracterização da 
disciplina de Ciências; houve a supervalorização do trabalho com temas como: lixo, 
reciclagem, drogas, meio ambiente, sexualidade e os temas transversais 
esvaziaram o ensino dos conteúdos científicos de Ciências. Diante da situação, 
iniciou-se no Paraná um processo de discussão coletiva, a fim de que se 
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elaborassem novas Diretrizes Curriculares para que o ensino de Ciências adquira 
nova identidade. 
 
 
Objeto de Estudo:  
 
     O conhecimento científico que resulta da investigação da natureza (conjunto 
de elementos que constituem o Universo em sua complexibilidade); a interpretação 
racional e a relação existente entre os elementos fundamentais, como tempo, 
espaço, matéria, movimento, força, campo, energia e vida. 
    A interferência do ser humano sobre a natureza possibilita incorporar 
experiências, técnicas, conhecimentos e valores produzidos na coletividade e 
transmitidos culturalmente. 
 Diante disso, a história e a filosofia da Ciência mostram que a 
sistematização do conhecimento científico evoluiu pela observação da natureza, 
que permitiu a compreensão dos fenômenos que nela ocorrem. 
 Tal conhecimento proporciona ao ser humano uma cultura científica com 
repercussões sociais, econômicas, éticas e políticas. 
 
 
Fundamentos Teórico– Metodológicos:  
 
        Os conteúdos específicos da disciplina de Ciências, selecionados a partir de 
critérios que levam em consideração o desenvolvimento cognitivo do estudante, o 
número de aulas semanais, as características regionais, entre outros, devem ser 
abordados considerando aspectos essências no ensino de Ciências; a história da 
ciência, a divulgação científica e as atividades experimentais. 
 A abordagem dos conteúdos específicos deve contribuir para a formação de 
conceitos científicos escolares no processo ensino-aprendizagem da disciplina de 
Ciências e de seu objeto de estudo (o conhecimento científico que resulta da 
investigação da Natureza), levando em consideração que, para tal formação 
conceitual, há necessidades de se valorizar as concepções alternativas dos 
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estudantes em sua zona cognitiva real e as relações substantivas que se pretende 
com a mediação didática. 
 Para tanto, as relações entre conceitos vinculados aos conteúdos 
estruturantes (relações conceituais), relações entre os conceitos científicos  e 
conceitos pertencentes a outras disciplinas (relações interdisciplinares), e relações 
entre esses conceitos científicos e as questões  e as questões sociais, 
tecnológicas, políticas, culturais e éticas (relações de contexto) se fundamentam e 
se constituem em importantes abordagens que direcionam o ensino de Ciências 
par a integração dos diversos contextos que permeiam os conceitos científicos 
escolares. 
 Todos esses elementos podem auxiliar na prática pedagógica dos 
professores de Ciências, ao fazerem uso de problematizações, contextualizações 
interdisciplinaridade, pesquisas, leituras cientificas, atividades em grupo, 
observações, atividades experimentais, recursos instrucionais, atividades lúdicas, 
entre outros.  
 
 
Conteúdos 
 

Conteúdos estruturantes: São vistos como conhecimentos de grande 
amplitude, que identificam e organizam os campos de estudo da disciplina, 
considerados fundamentais para a compreensão de seu objeto de estudo e ensino. 

Os cinco conteúdos estruturantes serão trabalhados em todas as séries, a 
partir da seleção de conteúdos específicos da disciplina, adequados ao nível de 
desenvolvimento cognitivo do estudante. Para o trabalho pedagógico o professor 
deverá manter o necessário rigor conceitual, e adotar uma linguagem adequada à 
série, problematizar os conteúdos em função das realidades regionais, além de 
considerar os limites e possibilidades dos livros didáticos. 

São apresentados cinco conteúdos estruturantes na disciplina de Ciências: 
Astronomia, Matéria, Sistemas Biológicos, Energia e Biodiversidade. 

Astronomia: possibilita estudos e discursos sobre a origem e a evolução do 
universo. 
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Matéria: privilegia o estudo da constituição dos corpos, entendidos 
tradicionalmente como objetos materiais quaisquer que se apresentam a nossa 
concepção. 

Sistemas Biológicos: aborda a constituição dos sistemas dos organismos, 
bem como suas características específicas de funcionamento, desde os 
componentes celulares e suas respectivas funções, até o funcionamento dos 
sistemas que constituem os diferentes grupos de seres vivos. 

Energia: propor o trabalho que possibilite a discussão do conceito de 
energia, com o propósito de provocar a busca de novos conhecimentos na tentativa 
de compreender o conceito de energia no que se refere às suas várias 
manifestações. 

Biodiversidade: visa a compreensão do conceito de biodiversidade e 
demais conceitos intrarrelacionados. 

 
Conteúdos básicos: são aqueles que envolvem conceitos científicos 

necessários para o entendimento dos conteúdos estruturantes e para a 
compreensão do objeto de estudo da disciplina de Ciências. 

Astronomia: envolvem conceitos científicos para o entendimento de 
questões astronômicas. 

Matéria: envolvem conceitos científicos essenciais para o entendimento da 
constituição e propriedades da matéria e para a compreensão do objeto de estudo 
de Ciências. 

Sistemas Biológicos: envolvem conceitos científicos escolares para o 
entendimento de questões sobre os sistemas biológicos de funcionamento dos 
seres vivos. 

Energia: envolvem conceitos científicos essenciais para o entendimento de 
questões sobre a conservação e a transformação de uma forma de energia em 
outra. 

Biodiversidade: envolvem conceitos científicos para o entendimento de 
questões sobre a biodiversidade. 

Todos os conteúdos básicos apresentados nos conteúdos estruturantes são 
essenciais na disciplina de Ciências. No Plano de Trabalho Docente esses 
conteúdos básicos devem ser desdobrados em conteúdos específicos a serem 
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abordados pelos professores de Ciências em função de interesses regionais e do 
avanço na produção do conhecimento científico. 
 
 
 
 
6º Ano 
Conteúdos Estruturantes Conteúdos Básicos 
Astronomia Universo 

Sistema Solar 
Movimentos Terrestres 
Movimentos Celestes 
Astros 

Matéria Constituição da matéria 
Sistemas Biológicos Níveis de organização celular 
Energia Formas de energia 

Conversão de energia 
Transmissão de energia 

Biodiversidade Organização dos seres vivos 
Ecossistema 
Evolução dos seres vivos 

 
7º Ano          
Conteúdos estruturantes Conteúdos básicos 
Astronomia Astros 

Movimentos Terrestres 
Movimentos Celestes 

Matéria Constituição da matéria 
Sistemas Biológicos Célula 

Morfologia e fisiologia dos seres vivos 
Energia Formas de energia 

Transmissão de energia 
Biodiversidade Origem da vida 

Organização dos seres vivos 
Sistemática 

 
8º Ano 
Conteúdos Estruturantes Conteúdos Básicos 
Astronomia Origem e evolução do Universo 
Matéria Constituição da Matéria 
Sistemas Biológicos Célula 
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Morfologia e Fisiologia dos seres vivos 
Energia Formas de energia 
Biodiversidade Evolução dos seres vivos 
 
9º Ano 
Conteúdos Estruturantes Conteúdos Básicos 
Astronomia Gravitação Universal 

Astros 
Leis de Kepler, para órbitas 
Leis de Newton, para Gravitação Universal 

Matéria Constituição da matéria 
Propriedades da matéria 

Sistemas Biológicos Morfologia e Fisiologia dos seres vivos 
Mecanismos de herança genética 

Energia Formas de energia 
Conservação da energia 

Biodiversidade Interações ecológicas: 
- Ciclos biogeoquímicos 
Relações Ecológicas 

  
 Desafios educacionais contemporâneos e diversidade: conteúdos que 
devem ser abordados em todas as séries. 
 - Estudo sobre teorias antropológicas; 
 - Desmitificação das teorias racistas; 
 - Estudo das características biológicas dos diversos povos; 
 - Contribuições dos povos africanos e de seus descendentes para os 
avanços da Ciência e da Tecnologia; 
 - Análise e reflexão sobre o panorama da saúde dos africanos; 
 - Drogas; 
 - Sexualidade; 
 - Gravidez na adolescência. 
 
 
Encaminhamentos metodológicos 
 

- Análise da prática social com base na fundamentação teórica a partir das 
relações entre objeto de estudo da disciplina, os conteúdos estruturantes e 
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específicos e os elementos do movimento CTS (Ciências, Tecnologia e 
Sociedade). 

- Atividades e aulas práticas que abordam problemas reais na sociedade 
onde os alunos passam a compreender a inter relação entre os conhecimentos 
físicos, químicos e biológicos envolvidos. 

- Pluralismo Metodológico: Observação; trabalho de campo; jogos de 
simulação e desempenho de papéis; visitas, projetos individuais e 
interdisciplinares, palestrantes convidados; fóruns; problematização; 
contextualização; atividades experimentais; livros de literatura; jogos didáticos; 
histórias em quadrinhos; dramatizações; painéis. Murais, exposições e férias. 

- Mediação didática; 
- Integração conceitual e a aprendizagem significativa de conceitos 

científicos; 
- Organização dos conhecimentos prévios; 
- Pesquisas bibliográficas e internet; 
- Atividades interativas utilizando o computador, TV multimídia e outros 

recursos tecnológicos; 
- Debates de temas pesquisados; 
- Apresentação oral de trabalhos em grupo e individual. 
 

 
Avaliação:  
 
 A avaliação se dará ao longo do processo de ensino e de aprendizagem 
possibilitando ao professor por meio de uma interação diária com os alunos, 
contribuições importantes para verificar em que medida os alunos se apropria do 
conteúdos específicos. O processo avaliativo contínuo é de forma sistemática e a 
partir de critérios avaliativos estabelecidos pelo professor, como: resolução de 
atividades orais e escritas; observações; relatórios; visitas; análises de filmes e 
outros instrumentos diversificados. 
 Deve considerar os aspectos qualitativos acima dos quantitativos. 
 A ação avaliativa é um momento de interação, construção de significados e 
valorização dos conhecimentos alternativos na construção dos novos conceitos. 
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 A avaliação também deve ser diagnóstica para investigar a aprendizagem 
significativa, ou seja, a transformação do conhecimento apropriado pelo estudante, 
permitido a retomada de conteúdo se necessário. 
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ARTE 
 
Apresentação e justificativa 
 
     A disciplina de Arte no Ensino Fundamental contempla as linguagens das 
artes visuais, da dança, da música e do teatro e os conteúdos estruturantes 
selecionados por essa disciplina vem constituir a base para a prática pedagógica. 
Articulados entre si, esses conteúdos estruturantes compreendem todos os 
aspectos do objeto de estudo e oferecem possibilidades de organização dos 
conteúdos específicos.  
     A arte é, criação e manifestação do poder criador do homem. Criar é 
transformar e nesse processo o sujeito também recria. A arte, quando cria uma 
nova realidade, reflete a essência do real. Do homem primitivo aos dias de hoje, 
as técnicas de representação artística foram sendo aperfeiçoadas. Surgiram, 
então, estilos próprios a cada período histórico e as obras que fazem parte do 
patrimônio cultural da humanidade resultaram da genialidade de artistas de todas 
as épocas e em outras áreas. 
     Na atual concepção, entende-se que aprender arte envolve não apenas 
uma atividade livre de produção artística, mas também envolve compreender o 
que os outros fazem, através do desenvolvimento da percepção estética e do 
conhecimento do contexto histórico em que a obra foi realizada. O ensino de arte 
fundamenta-se para a formação do aluno pela humanização dos sentidos, pelo 
saber estético e pelo trabalho artístico. A arte é fonte de humanização e por meio 
dela o ser humano se torna consciente da sua existência individual e social, 
percebe-se e interroga, é levado a interpretar o mundo e a si mesmo. O ensino de 
arte deve interferir e expandir os sentidos, a visão de mundo, aguçar o espírito 
crítico, para que o aluno possa situar-se como sujeito de sua realidade histórica. 
 Na Escola Estadual Professor Paulo Mozart Machado Ensino Fundamental 
Anos Finais, a arte será tratada como um objeto de cultura, criada pelo homem e 
dentro de um conjunto de relações onde o valor educativo da arte se destaque, na 
medida em que se reconhece este componente curricular como imprescindível na 
formação do indivíduo e para a construção de uma sociedade justa, promovendo 
a aprendizagem de conhecimentos que cabe à disciplina ensinar. 
    Assim, temos como objetivos gerais da Arte: propiciar aos alunos um 
valioso recurso para reflexão, compreensão e exercício da cidadania, 
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posicionamento crítico e valorização da pluralidade cultural do país, com 
conteúdos propícios ligados à cultura artística e não apenas a atividades, bem 
como percepção, leitura e interpretação de signos verbais e não verbais 
manifestos em bens materiais e imateriais. A Arte e a cultura devem ter 
identidade, herança cultural, diversidade, cultura de massa e indústria cultural. 
Entendendo-se a cultura como toda produção humana, resultante do processo de 
trabalho que envolve as dimensões artísticas, filosóficas e científicas do fazer e 
conhecer. 
 

 
Conteúdos: O conhecimento estético e o conhecimento artístico. 
      
     O conhecimento estético está relacionado à apreensão do objeto artístico 
em seus aspectos sensíveis e cognitivos. O pensamento, a sensibilidade e a 
percepção articulam-se numa organização que expressa esses pensamentos e 
sentimentos, sob a forma de representações artísticas. 
 O conhecimento artístico está relacionado com o fazer e com o processo 
criativo. Envolve o contexto histórico (político, econômico e sociocultural) dos 
objetos artísticos e contribui para a compreensão de seus conteúdos explícitos e 
implícitos, possibilitando o aprofundamento na universalização desse objeto. 
      

 
Fundamentos Teóricos Metodológicos 
 
 A fundamentação teórica metodológica desta Proposta Pedagógica 
Curricular está pautada nas Diretrizes Curriculares de Arte do Ensino 
Fundamental e Médio do Estado do Paraná. O ensino de arte fundamenta-se para 
a formação do aluno pela humanização dos sentidos, pelo saber estético e pelo 
trabalho artístico. 
 Algumas formas de conceituar arte foram incorporadas pelo senso comum 
em prejuízo do conhecimento de suas raízes históricas e do tipo de sociedade 
(democrática ou autoritária, por exemplo) de ser humano (essencialmente criador, 
autônomo ou submisso, simples repetidor ou esclarecido) que pretende formar, ou 
seja, a que concepção de educação vincula-se. São elas: Arte como mímesis e 
representação, Arte como expressão e Arte como técnica. O ensino de arte 
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basear-se-á num processo de reflexão sobre a finalidade da Educação. A 
construção do conhecimento em arte se efetiva na relação entre estético e 
artístico, materializada nas representações artísticas. Arte como fonte de 
humanização, funda se nos nexos históricos entre arte e sociedade, ou seja, 
explicitar como o ser humano transformou o mundo construindo simultaneamente 
a história, a sociedade e a si próprio, através do processo do trabalho que 
constitui o universo simbólico composto pela linguagem, pela filosofia, pelas 
ciências e pela arte, o mundo e a cultura. Entendendo a cultura como toda a 
produção humana resultante do processo de trabalho que envolve as dimensões 
artísticas, filosóficas e cientificas do fazer e do conhecer. 
 O ensino de Arte na educação básica terá suas abordagens a partir de 
seus campos conceituais: o conhecimento estético e o conhecimento da produção 
artística, contemplado nas diversas áreas: artes visuais, dança, música e teatro.  
Nesse sentido pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre a 
diversidade de pensamento e de criação artística para expandir sua capacidade 
de criação e desenvolver o pensamento crítico. A arte é fonte de humanização e 
por meio dela o ser humano se torna consciente da sua existência individual e 
social; percebe-se e se interroga, é levado a interpretar o mundo e a si mesmo. 
Sob tal perspectiva, Vasquez (l978) aponta três interpretações fundamentais da 
arte a serem consideradas: Arte como forma de conhecimento: É organizada e 
estruturada por um conhecimento próprio e ao mesmo tempo possui um conteúdo 
social, que tem como objeto o ser humano em suas múltiplas dimensões. 
- Arte como ideologia: A arte é produto de um conjunto de ideias, crenças e 
doutrinas, próprias de uma sociedade, de uma época ou de uma classe. A arte 
não é só ideologia, porém, ela está presente nas produções artísticas. 
- Arte como trabalho criador: A arte é uma forma de trabalho onde ao criar o ser 
humano se recria, constituindo-se como ser que toma posição ante o mundo. O 
trabalho artístico além de representar, ou não, uma dada realidade constitui-se, 
numa nova realidade. 
 Sem a criação e o trabalho, a arte deixa de ser arte e não há a 
aprendizagem. O educando precisa passar pelo fazer artístico. O ensino de Arte 
deve interferir e expandir os sentidos, a visão de mundo, aguçar o espírito crítico 
para que o aluno possa situar-se como sujeito de sua realidade histórica. A escola 
buscando o aperfeiçoamento de saberes, sobre o fazer e o pensar artísticos, bem 
como a história do mesmo, contemplará no ensino de arte e em seus conteúdos 
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as leis: 9.795/99- Política nacional de educação ambiental; Lei: 10.639/03- ensino 
sobre história e cultura Afro-Brasileira; Lei: 11.645/08- Estudo da História e cultura 
Afro- brasileira e indígena; Educação fiscal e Educação do Campo, quando 
possível, dentro dos conteúdos específicos, as abordagens serão de acordo os 
cadernos temáticos que correspondam aos conteúdos de artes tratados. Portanto 
o ensino da arte em seus diversos segmentos representa formas de expressão 
criadas pelo homem, como possibilidades diferenciadas de dialogar com o 
mundo. 
 
 
Conteúdos Estruturantes e Básicos 
 
    A disciplina de Arte no Ensino Fundamental contempla as áreas das Artes 
Visuais, Música, Dança e Teatro e os conteúdos estruturantes selecionados por 
essa disciplina vem a constituir a base para a prática pedagógica. 
 Esses conteúdos, serão desenvolvidos visando atender todos os alunos, 
levando-se em consideração suas limitações e necessidades de 
encaminhamentos especiais. 
 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: 
 - Elementos Formais: relacionados à forma propriamente dita; 
 - Composição: é o processo de organização e desdobramento dos 
elementos formais; 
 - Movimentos e Períodos: caracteriza-se pelo contexto histórico relacionado 
ao conhecimento em Arte. 
 
CONTEÚDOS BÁSICOS: 
 
6º Ano 
 Área: Música 
 - Elementos Formais: altura, duração, timbre, intensidade, densidade; 
 - Composição: ritmo, melodia, escalas diatônica, pentatônica, 
improvisação; 
 - Movimentos e Períodos: Greco-Romana, Oriental, Ocidental, Africana. 
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 Área: Artes Visuais 
 - Elementos Formais: ponto, linha, textura, forma, superfície, volume, cor, 
luz; 
 - Composição: Bidimensional, figurativa, geométrica (simetria), técnicas de 
pintura, escultura e arquitetura, gêneros de cenas da mitologia; 
 - Movimentos e períodos: Arte Greco-Romana, Arte Africana, Arte Oriental 
e Arte Pré-Histórica. 
 
 Área: teatro 
 - Elementos Formais: Personagem (expressões corporais, vocais, gestuais 
e faciais), ação, espaço; 
 - Composição: Enredo (roteiro), espaço cênico, adereços, técnicas (jogos 
teatrais, teatro indireto e direto, improvisação, manipulação, máscara), gênero 
(tragédia, comédia e circo). 
 - Movimentos e períodos: Greco-romana, teatro oriental, teatro medieval e 
renascimento. 
 
 Área: Dança 
 - Elementos formais: movimento corporal, espaço, tempo; 
 - Composição: kinesfera, eixo, ponto de apoio, movimentos articulares, 
fluxo (livre e interrompido), rápido e lento, formação, níveis (alto, médio e baixo), 
deslocamento (direto e indireto), dimensões (pequeno e grande), técnica 
(improvisação), gênero (circular); 
 - Movimentos e Períodos: Pré-História, Greco-Romana, Renascimento, 
Dança Clássica. 
 
7º Ano 
 Área: Música 
 - Elementos Formais: altura, duração, timbre, intensidade, densidade; 
 - Composição: Ritmo, Melodia, Escalas. Gêneros: folclórico, indígena, 
popular e étnico Técnicas: vocal, instrumental e mista Improvisação 
 - Movimentos e Períodos: Música popular e étnica (ocidental e oriental) 
 
 Área: Artes Visuais 
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 - Elementos Formais: ponto, linha, textura, forma, superfície, volume, cor, 
luz; 
 - Composição: Proporção Tridimensional Figura e fundo Abstrata 
Perspectiva Técnicas: Pintura, escultura, modelagem, gravura... Gêneros: 
Paisagem, retrato, natureza morta... 
 - Movimentos e períodos: Arte Indígena Arte Popular Brasileira e 
Paranaense Renascimento Barroco 
 
 Área: Teatro 
 - Elementos Formais: Personagem (expressões corporais, vocais, gestuais 
e faciais), ação, espaço; 
 - Composição: Representação, Leitura dramática, Cenografia. Técnicas: 
jogos teatrais, mímica, improvisação, formas animadas... Gêneros: Rua e arena, 
 Caracterização 
 - Movimentos e períodos: Comédia dell’arte, Teatro Popular Brasileiro e 
Paranaense, Teatro Africano. 
 
 Área: Dança 
 - Elementos formais: movimento corporal, espaço, tempo; 
 - Composição: Ponto de Apoio Rotação Coreografia Salto e queda Peso 
(leve e pesado) Fluxo (livre, interrompido e conduzido) Lento, rápido e moderado 
Niveis (alto, médio e baixo) Formação Direção Gênero: Folclórica, popular e 
étnica 
 - Movimentos e Períodos: Dança Popular, Brasileira, Paranaense, Africana, 
Indígena. 
 
8º Ano 
 
 Área: Música 
 - Elementos Formais: altura, duração, timbre, intensidade, densidade; 
 - Composição: Ritmo Melodia Harmonia Tonal, modal e a fusão de ambos. 
Técnicas: vocal, instrumental e mista 
 - Movimentos e Períodos: Indústria Cultural Eletrônica Minimalista Rap, 
Rock, Tecno 
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 Área: Artes Visuais 
 - Elementos Formais: ponto, linha, textura, forma, superfície, volume, cor, 
luz; 
 - Composição: Semelhanças Contrastes Ritmo Visual Estilização 
Deformação Técnicas: desenho, fotografia, audiovisual e mista... 
 - Movimentos e períodos: Indústria Cultural Arte no Séc. XX Arte 
Contemporânea 
 
 Área: Teatro 
 - Elementos Formais: Personagem (expressões corporais, vocais, gestuais 
e faciais), ação, espaço; 
 - Composição: Representação no Cinema e Mídias Texto dramático 
Maquiagem Sonoplastia Roteiro Técnicas: jogos teatrais, sombra, adaptação 
cênica... 
 - Movimentos e períodos: Indústria Cultural Realismo Expressionismo 
Cinema Novo 
 
 Área: Dança 
 - Elementos formais: movimento corporal, espaço, tempo; 
 - Composição: Giro Rolamento Saltos Aceleração e desaceleração 
Direções (frente, atrás, direita e esquerda) Improvisação Coreografia Sonoplastia 
Gênero: Indústria Cultural e espetáculo 
 - Movimentos e Períodos: Hip Hop Musicais Expressionismo Indústria 
Cultural Dança Moderna 
 
9º Ano 
 
 Área: Música 
 - Elementos Formais: altura, duração, timbre, intensidade, densidade; 
 - Composição: Ritmo, melodia, harmonia. Técnicas: vocal, instrumental e 
mista Gêneros: popular, folclórico e étnico. 
 - Movimentos e Períodos: Música Engajada, Música Popular Brasileira, 
Música Contemporânea. 
 
 Área: Artes Visuais 
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 - Elementos Formais: ponto, linha, textura, forma, superfície, volume, cor, 
luz; 
 - Composição: Bidimensional Tridimensional Figura-fundo Ritmo Visual 
Técnica: Pintura, grafite, performance... Gêneros: Paisagem urbana, cenas do 
cotidiano...  
 - Movimentos e períodos: Realismo, Vanguardas, Muralismo e Arte Latino-
Americana, Hip Hop.  
 
 Área: Teatro 
 - Elementos Formais: Personagem (expressões corporais, vocais, gestuais 
e faciais), ação, espaço; 
 - Composição: Técnicas: Monólogo, jogos teatrais, direção, ensaio, Teatro-
Fórum... Dramaturgia, Cenografia, Sonoplastia, Iluminação, Figurino. 
 - Movimentos e períodos: Teatro Engajado, Teatro do Oprimido, Teatro 
Pobre, Teatro do Absurdo, Vanguardas. 
 
 Área: Dança 
 - Elementos formais: movimento corporal, espaço, tempo; 
 - Composição: Kinesfera, Ponto de Apoio, Peso Fluxo,Quedas, Saltos, 
Giros Rolamentos, Extensão (perto e longe), Coreografia Deslocamento. Gênero: 
Performance e moderna 
 - Movimentos e Períodos: Vanguardas, Dança Moderna, Dança 
Contemporânea. 
 
 
Metodologia 
 
 Uma escola democrática necessita apresentar-se ao aluno como um 
espaço no qual se reflete e se discute a realidade, de conhecimento, sendo a 
prática social o ponto de partida para as problematizações. O enfoque cultural 
baliza as discussões em Arte, pois é na associação entre Arte e a Cultura que 
podem se dar as reflexões sobre a diversidade cultural e as 
produções/manifestações culturais que dela decorrem. 
 Neste sentido, a metodologia do ensino da arte contempla três momentos 
de organização pedagógica: teorizar: fundamenta e possibilita ao aluno que 



173 
 

 

perceba e aproprie a obra artística, bem como, desenvolva um trabalho artístico 
para formar conceitos artísticos; sentir e perceber: são as formas de apreciação, 
fruição. Leitura e acesso a obra de arte; trabalho artístico: é a prática criativa, o 
exercício com elementos que compõe uma obra de arte. Nesse sentido, o 
conteúdo deve ser contextualizado pelo aluno, para que ele compreenda a obra 
artística e a arte como um campo do conhecimento humano, produto da criação e 
do trabalho de sujeitos, histórica e socialmente datados. Tal momento fundamenta 
e possibilita ao aluno que perceba e aproprie a obra artística, bem como, 
desenvolva um trabalho artístico para formar conceitos artísticos. 
 Tendo acesso às obras de Música, Teatro, Dança e Artes Visuais os alunos 
familiarizam-se com diversas formas de produções artísticas, tratando-se de 
envolver a apreciação, fruição, leitura e a apropriação dos objetos da natureza em 
uma dimensão estética através do conhecimento sistematizado em arte. É no 
trabalho artístico que o aluno expressa a sua imaginação e criatividade através de 
exercícios com os elementos que compõe uma obra de arte. No processo de 
produção o aluno interioriza e se familiariza com os processos artísticos e 
humaniza seus sentidos. 
 Assim, o ensino de arte ocupa uma posição privilegiada ao aprofundar a 
exploração das linguagens artísticas e ao reconhecer conceitos e elementos 
comuns, presentes nas diversas representações culturais, determinados pelos 
seus conceitos. 
 Desta forma, a apropriação dos conhecimentos específicos da disciplina se 
dará na interação do aluno com as produções/manifestações artísticas dadas pelo 
professor que pode criar condições de aprendizagem para o mesmo, ampliando 
as possibilidades de análise das linguagens artísticas a partir da ideias de que 
são constituídas de produções culturais, isto é, produtos de uma cultura em um 
determinado contexto histórico. 
 
 
Avaliação 
      
 A avaliação será diagnóstica no sentido de ser a referência do professor 
para planejar a aulas e processual por não ser comparativa mas capaz de 
pertencer  todos os momentos da prática pedagógica entre os alunos, bem como  
discutindo dificuldades e processos de cada um a partir da própria produção. 
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 De acordo com a LDB (n. 9.394/96, art. 24, inciso V) a avaliação é 
“contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os 
de eventuais provas finais”. Na Deliberação 07/99 do Conselho Estadual de 
Educação (Capítulo I, art.8º), a avaliação almeja “o desenvolvimento formativo e 
cultural do aluno” e deve “levar em consideração a capacidade individual, o 
desempenho do aluno e sua participação nas atividades realizadas”. 
 Avaliar exige o estabelecimento de critérios que o professor irá usar na 
atividade proposta,  determinando assim os procedimentos, inclusive aqueles 
referentes à seleção dos instrumentos que serão utilizados, bem como a auto-
avaliação dos alunos. 
 A fim de se obter uma avaliação efetiva individual e do grupo, são 
necessários vários instrumentos de verificação tais como: 
 - Trabalhos artísticos individuais e em grupo; 
 - Pesquisas bibliográficas e de campo; 
 - Debates em forma de seminários e simpósios; 
 - Provas teóricas e práticas; 
 - Registros em forma de relatórios, gráficos, portfólio, áudio-visual e outros. 
 Por meio desses instrumentos, o professor obterá o diagnóstico necessário 
para o planejamento e o acompanhamento da aprendizagem durante o ano letivo, 
visando às seguintes expectativas de aprendizagem: 
 - A compreensão dos elementos que estruturam e organizam a arte e sua 
relação com a sociedade contemporânea; 
 - A produção de trabalhos de arte visando à atuação do sujeito em sua 
realidade singular e social; 
 - A apropriação prática e teórica dos modos de composição da arte nas 
diversas culturas e mídias, relacionadas à produção, divulgação e consumo. 
 Os critérios para avaliação serão apresentados aos alunos sempre no início 
das atividades. 
 A recuperação ocorrerá paralelamente/concomitantemente de acordo com 
a necessidade de cada aluno. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Apresentação e Justificativa 
 
A Educação Física tornou-se componente obrigatório dos currículos escolares a 
partir de 1982. Tinha na ginástica a responsabilidade de promover por meio dos 
exercícios físicos, a saúde do corpo, pudor e os hábitos condizentes com a vida 
urbana. 
As práticas pedagógicas foram fortemente influenciadas pela instituição militar e 
pela medicina. Por não existir um plano nacional de Educação Física, a prática 
nas escolas se dá pelo método francês de ginástica. 
Na década de 30, medidas do governo para valorização da pátria fizeram do 
esporte um instrumento de valorização patriótica. Grandes centros esportivos 
foram criados e vários especialistas que dominavam as técnicas de alguns 
esportes foram importados. 
O esporte passou a ser tratado com maior ênfase no Brasil a partir de 1964, 
consolidou sua hegemonia na Educação Física quando passou a fazer parte dos 
currículos, era aplicado de forma tecnicista, com o objetivo de trabalho de base 
para a formação de atletas que representassem o país em diversas competições. 
Na área pedagógica, a busca da legitimidade da disciplina de Educação Física, na 
escola, fez surgir desde então, várias correntes em contraposição ao rendimento 
motor da desportivização. Dentre elas a psicomotricidade que teve como 
finalidade valorizar a formação integral da criança. 
Mudanças significativas surgiram a partir da década de 80, com a formação de 
uma comunidade científica, cujos debates criticavam o modelo vigente, 
publicando vários discursos denominados de progressistas. Surgiram então 
questionamentos que levaram a outras correntes ou tendências progressistas 
com as seguintes abordagens: 
- Desenvolvimentista: A Educação Física desenvolvimentista defende a ideia de 
que o movimento é o principal meio e fim da Educação Física. 
- Construtivista: Defende a formação integral, interacionista, inclui as dimensões 
afetivas e cognitivas ao movimento humano. 
- Crítico-superadora: Histórica-crítica desenvolvida por Dermeval Saviani, cujo 
objeto de estudo da Educação Física é a cultura corporal. Formada por 
conteúdos, tais como: o esporte, a ginástica, os jogos, as lutas e as danças. 
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- Crítico-emancipatória: Parte de uma concepção de movimento denominada de 
dialógica (diálogo entre o compromisso político e o processo de intervenção). O 
movimento humano como forma de comunicação com o mundo de forma crítica. 
A partir dos anos 90, com o surgimento do Currículo Básico como principal 
documento oficial relacionado á educação básico do Estado do Paraná, 
fundamentado na pedagogia histórico-crítica, denominada de Educação Física 
progressista, revolucionária e crítica, foi o ponto de partida para pensarmos a 
concepção de corpo e educação na disciplina de Educação Física do Paraná. O 
mero exercício físico deveria dar lugar a uma formação humana do aluno em 
amplas dimensões. Porém apresentava um rol de conteúdos que enfraquecia os 
pressupostos teórico-metodológicos da pedagogia crítica. (DCE,2006 p.17 e 18). 
Com as novas políticas denominadas de neoliberais, ainda nesse mesmo período, 
teve como reflexos, mudanças na política educacional e curricular no Brasil. 
Surgindo em 1996 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), documentos 
apresentados para subsidiar as ações pedagógicas das escolas e dos 
professores da rede pública estadual e municipal brasileira, sendo acatada pelo 
Governo do Estado do Paraná. O que deveria ser um referencial curricular, 
tornou-se um currículo mínimo. As propostas educacionais acabaram criando um 
esvaziamento dos conteúdos que até então identificavam as disciplinas 
curriculares, acrescentando temas relacionados a valores voltados à formação de 
sujeito e cidadão. 
 
 
OBJETO DE ESTUDO 
 
 O objeto de estudo da Educação Física é a compreensão da cultura 
corporal do educando em sua complexidade ou seja na relação com as múltiplas 
dimensões da vida humana, tratada tanto pelas ciências humanas, sociais, da 
saúde e da natureza, nela deverá incluir a reflexão sobre as necessidades atuais 
de ensino e a superação de uma visão fragmentada de homem. O estudo da 
cultura corporal deverá ser por meio dos Conteúdos Estruturantes propostos 
pelas Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação que estabelece o esporte, 
a ginástica, jogos e brincadeiras, lutas e danças como meio de contribuir para que 
o aluno se tornem sujeitos capazes de reconhecer o seu próprio corpo, adquirir 
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uma expressividade corporal consciente e refletir criticamente sobre as práticas 
corporais. 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 
 
Os fundamentos teórico-metodológicos que referenciam as Diretrizes Curriculares 
Orientadoras da Educação básica do Estado do Paraná são orientados por uma 
abordagem histórica e crítica que prioriza a concepção de conhecimento em suas 
dimensões científicas, filosófica e artística. Nela a escola assume o seu papel 
básico de proporcionar ao aluno o acesso ao conhecimento produzido pela 
humanidade vinculado pelos conteúdos das disciplinas escolares com o objetivo 
de construir uma sociedade justa, onde as oportunidades sejam iguais para todos. 
Propõe-se que a Educação Física seja fundamentada nas reflexões sobre as 
necessidades de ensino perante os alunos, na superação de contradições e na 
valorização da Educação. Usar também a interlocução com outras disciplinas que 
permitam entender a cultura corporal em sua complexidade, ou seja, na relação 
com múltiplas dimensões da vida humana, tratadas tanto pelas ciências humanas, 
sociais, da saúde e natureza.  
Procura-se possibilitar aos alunos o acesso ao conhecimento produzido pela 
humanidade, relacionando-os às práticas corporais, contexto histórico, político, 
econômico e social, repensando a noção de corpo e movimento, e ir além da ideia 
de que o movimento é predominantemente um comportamento motor, visto que 
também é histórico e social. 
A ação pedagógica da Educação Física deve estimular a reflexão sobre o acervo 
de formas e representações do mundo que o ser humano tem produzido, 
exteriorizadas ela expressão corporal em jogos e brincadeiras, danças, lutas, 
ginásticas e esportes. A integração e interligação às práticas corporais de forma 
mais reflexiva e contextualizada se faz por meio dos Elementos Articuladores:  
Cultura Corporal e Corpo: reflexão crítica sobre as diferentes visões 
constituídas ao longo da história da humanidade em relação ao corpo, 
favorecendo a dicotomia corpo-mente; 
Cultura Corporal e Ludicidade: Vivência de aspectos lúdicos que emergem das 
e nas brincadeiras, tornado o aluno capaz de estabelecer conexões entre o 
imaginário e o real e de refletir sobre os papeis assumidos nas relações em 
grupo; 
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Cultura Corporal e Saúde: Permite entender a saúde como construção que 
supõe uma dimensão histórico-social; 
Cultura Corporal e Mundo do Trabalho: Propor atividade que alerte os alunos 
para os reais sentidos da prática como, por exemplo: exercícios calistênicos, tão 
difundidos no interior da escola no período da ditadura militar; 
Cultura Corporal e Desportivização: Tornar qualquer atividade um esporte e 
colocá-la sob normas e regras padronizadas e subjugadas a federações e 
confederações, para que sua difusão seja ampla em todo planeta; 
Cultural Corporal – Técnica e Tática: Constituir e identificar o legado cultural 
das diferentes práticas corporais, não se tratando de negar a importância do 
aprendizado das diferentes técnicas e elementos táticos, concebendo que o 
conhecimento dessas práticas vai muito além dos elementos técnicos e táticos; 
Cultura Corporal e Lazer: Trabalhar com os alunos o conceito de lazer, 
apresentando seus aspectos históricos, proporcionando uma compreensão mais 
ampla de seu significado; 
Cultura Corporal e Diversidade: Propiciar o reconhecimento e ampliação da 
diversidade nas relações sociais. Oportunidades de relacionamento, convívio e 
respeito entre as diferenças, de desenvolvimento de ideias e de valorização 
humana, para que o outro seja considerado; 
Cultura Corporal e Mídia: Propiciar discussões das práticas corporais 
transformadas em espetáculo, como objeto de consumo, diariamente exibido nos 
meios de comunicação, questões veiculadas pela mídia como: modismo, estética, 
beleza, saúde, questão salarial dos atletas, ética no esporte, entre outros. 
Assim, o ensino da Educação Física deve ser norteado para um propósito maior 
de educação, buscando relações do conhecimento teórico científico, conteúdos, 
metodologias, práticas e reflexões, para a formação de um estudante capaz de 
reconhecer o próprio corpo, adquirindo uma expressividade corporal consciente e 
refletir criticamente sobre as práticas corporais.                   
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CONTEÚDOS 
 
6º Ano 
 

Conteúdo 
Estruturante Conteúdo Básico  Conteúdos Específicos 

 
 
Esporte 

Coletivos 
 
 
Individual 
 

Futebol, futsal, handebol, voleibol, basquetebol. 
Educação Fiscal 
Educação Ambiental 
Sexualidade Humana 
Tênis de mesa e xadrez e atletismo. 

Prevenção ao uso indevido de drogas, 
violência à criança e ao adolescente. 

Educação em Direitos Humanos. 
 

 
 
 
Jogos e 
Brincadeiras 

Jogos e brincadeiras 
populares 
Brincadeiras e 
cantigas de roda 
Jogos de tabuleiro 
Jogos cooperativos 
Jogos 
dramáticos 

Amarelinha; elástico; stop; 
bets; queimada variadas; 
polícia ladrão; peteca... 
 
Gato e rato; capelinha de melão; escravo de jó; 
lenço a trás; dança da cadeira... 
  
Dama; trilha; resta um; 
xadrez... 

História do Paraná 
 
Jogos de estafetas; 
futpar; salve-se com um abraço...  
 
Improvisação; imitação; 
mímica 

 
 
Dança 

Dança folclórica 
Dança de Rua 
Dança criativa 

Quadrilha samba de roda;batuque;... 
Funk;break 

Música 
História e Cultura Afro Brasileira, Africana e 
Indígena 
 
Atividade de expressão corporal; improvisação 

 
 
Ginástica 

Ginástica 
rítmica 
 
Ginástica 
Circenses 
 
Ginástica 

 Arco e bola 
Estatuto do Idoso 
 
Malabares com bola e perna de pau. 
Agenda 21 
Rolamentos; para de mão e cabeça, roda e 
ponte 
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olímpica 
 Educação Tributária 

 
 
Lutas 

 
Lutas de 
aproximação 
 

 
Judô 
Karate 
Taekwondo 
Capoeira 

História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 
Indígena 

 
 
CONTEÚDOS – 7º Ano 
 

Conteúdo 
Estruturante Conteúdo Básico  Conteúdos Específicos 

 
 
Esporte 

Coletivos 
 
 
Individual 
 

Futebol, futsal, handebol, voleibol, basquetebol. 
 
 
 
Tênis de mesa e xadrez e atletismo. 
 
 
 
 

 
 
 
Jogos e 
Brincadeiras 

Jogos e brincadeiras 
populares 
Brincadeiras e 
cantigas de roda 
Jogos de tabuleiro 
Jogos cooperativos 
Jogos 
dramáticos 

Corrida do saco;stop;bets; queimada 
variadas;policia ladrão;peteca;boliche;bola ao 
alvo... 
Gato e rato; capelinha de melão; escravo de jó; 
lenço a trás; dança da cadeira... 
  
Dama; trilha; tangran; 
xadrez... 
 
Jogos de estafetas; olhos de águia; cadeira 
livre...  
 
 
Improvisação; imitação; 
mímica 

 
 
Dança 

Dança folclórica 
Dança de Rua 
Dança criativa 
Dança circular 

Quadrilha; frevo; baião; maracatu... 
Funk; break 
Atividade de expressão corporal; improvisação. 
Contemporâneas; folclóricas, sagradas 

 
 
Ginástica 

Ginástica 
rítmica 
 
Ginástica 
Circenses 
 

 Arco e bola 
 
 
Malabares com bola e perna de pau. 
 
Rolamentos; para de mão e cabeça, roda e 
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Ginástica 
olímpica 
 

ponte 

 
 
Lutas 

 
Lutas de 
aproximação 
 

 
Judô 
Karatê 
Taekwondo 
Capoeira 

 
 
CONTEÚDOS – 8º Ano 
 

Conteúdo 
Estruturante 

Conteúdo Básico Conteúdos Específicos 

 
 
Esporte 

Coletivos 
 
 
Individual 
 
Radicais 

Futebol, futsal, handebol, voleibol, basquetebol 
e futevôlei 
 
 
 
Tênis de mesa e xadrez e atletismo. 
 
 
skate 
 

 
 
 
Jogos e 
Brincadeiras 

Jogos e brincadeiras 
populares 
Jogos de tabuleiro 
Jogos cooperativos 
Jogos 
dramáticos 

Corrida do saco;stop; bets; queimada variadas 
;polícia ladrão; peteca; boliche; bola ao alvo... 
 
Shogui (xadrez japonês) xadrez... 
 
Jogos  de estafetas; olho de águia; 
cadeira livre... 
 
 
Improvisação; imitação; 
mímica 

 
 
Dança 

Dança circulares 
 
Dança criativa 

Atividade de expressão corporal; improvisação. 
 
Contemporâneas; hip hop 

 
 
Ginástica 

Ginástica 
rítmica 
 
Ginástica 
Circenses 
 
Ginástica 
geral 
 

Arco e bola 
 
 
Malabares com bola e perna de pau. 
 
Ginástica de alongamento; ginástica localizada. 

 Lutas 
 
Lutas de aproximação 
 

 
Judô 
Karatê 
Taekwondo 
Capoeira 
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CONTEÚDOS – 9º Ano 
 

Conteúdo 
Estruturante 

Conteúdo Básico  Conteúdos Específicos 

 
 
Esporte 

 
Coletivos 
 
 
Individual 
 

 
Futebol, futsal, handebol, voleibol, 
basquetebol. 
 
 
 
 
 
Tênis de mesa e xadrez e atletismo. 
 
 
 
 

 
 
 
Jogos e 
Brincadeiras 

Jogos de tabuleiro 
 
Jogos cooperativo 
Jogos 
dramáticos 

 
  
Dama; shogui (xadrez japonês) xadrez 
 
 
Jogos de estafetas; 
futpar; salve-se com um abraço; volençol... 
 
Improvisação; imitação; 
mímica 

 
 
Dança 

 
Danças circulares 
 
 
Dança criativa 

Dança contemporânea e quadrilha samba de 
roda; batuque;... 
 
 
Atividade de expressão corporal; 
improvisação 

 
 
Ginástica 

 
Ginástica 
Circenses 
 
Ginástica 
rítmica 
 

 
Malabares com bola, perna de pau e 
acrobacias 
 
 
Corda; maças e fita 

 
 
Lutas 

 
Lutas de 
aproximação 
 

Judô 
Karatê 
Taekwondo 
Capoeira 
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5. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Com a função social de contribuir para que os alunos se tornem sujeitos capazes 
de reconhecer o próprio corpo, adquirir expressividade corporal consciente e 
refletir criticamente sobre práticas corporais, o professor de Educação Física 
organiza e sistematiza o conhecimento sobre práticas corporais, possibilitando a 
comunicação e diálogo sobre diferentes culturas, permitindo ao educando ampliar 
sua visão de mundo por meio da Cultura Corporal. 
O professor poderá apresentar aos seus alunos diversas modalidades de jogo, 
com suas regras e possibilidades de recriação, conforme a cultura local e ainda 
discutir no que o jogo se diferencia do esporte, principalmente quanto à liberdade 
e uso das regras. 
Com relação a Jogos e Brincadeiras será abordado o histórico e a origem, bem 
como a confecção de brinquedos, possibilitando a vivência, diferenças regionais, 
elaboração de estratégias para os jogos, organização de festivais. O aluno 
diferenciará também os Jogos Cooperativos dos Jogos Competitivos. 
Quanto ao conteúdo estruturante dança, os alunos irão vivenciar movimentos de 
experimentação corporal (sequência de movimentos), a criação e adaptação de 
coreografias, a construção de instrumentos musicais, estudarão a origem e 
histórico das danças, além de poderem estar organizando festivais. 
Na Ginástica, os alunos estudarão origem e históricos, aprenderão os 
movimentos básicos da Ginástica, pesquisarão a cultura do circo, vivenciarão os 
movimentos da ginástica rítmica e os acrobáticos e construirão coreografia com 
os elementos aprendidos. 
E no último conteúdo, as Lutas, os alunos vivenciarão movimentos de luta, bem 
como seus históricos e origens. 
O papel da Educação Física é desmistificar formas arraigadas e não refletidas em 
relação às diversas práticas e manifestações corporais historicamente produzidas 
e acumuladas pelo ser humano, reconhecendo que a dimensão corporal é 
resultado de experiências objetivas, fruto de nossa interação social nos diferentes 
contextos em que se efetiva, sejam eles a família, a escola, o trabalho e o lazer. 
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6. AVALIAÇÃO 
 
A avaliação dever ser entendida como mais uma forma para o professor avaliar 
sua metodologia e o nível de compreensão dos conteúdos específicos tratados 
durante um determinado período. 
  Diante disso, propõe-se que o processo avaliativo esteja articulado com os 
conteúdos estruturantes, A avaliação deve ser diagnóstica, processual e contínua, 
contemplando diferentes práticas pedagógicas, tais como: projetos 
interdisciplinares com apresentação de trabalhos, debates , relatório de 
experiências práticas de aula, construção do conhecimento proporcionando, 
produção de gincanas, coreografias de dança ,exploração de vários tipos de 
ginástica, visando superar as dificuldades resgatando o estudo do corpo de forma 
integral. 
 Essas atividades devem possibilitar ao aluno a apropriação dos conteúdos 
e o posicionamento crítico frente aos diferentes contextos sociais em que vive. 
Assim o aluno deverá ser capaz de aceitar, rejeitar ou transformar o espaço em 
que vive. 
 Mesmo diante de todas as oportunidades oferecidas ao aluno de 
aprendizagem, é feita a recuperação paralela a todos os alunos sendo este: com 
notas abaixo da média, na média ou bem acima da média. Todos participam da 
retomada dos conteúdos apresentados naquele período, fazem atividades 
diferentes das ofertadas anteriormente, proporcionadas pelo professor sobre os 
assuntos estudados. Nesse processo de recuperação, o professor oportuniza 
metodologias e abordagem dos assuntos diferentes da utilizadas naquele período 
para retificar falhas ou atrasos verificados no processo de desenvolvimento da 
aprendizagem. A recuperação acontece de forma permanente. 
 A avaliação deve diagnosticar, fazendo uma sondagem nos avanços e 
dificuldades procurando analisar os aspectos globais cumulativos visando analisar 
todo desempenho dos alunos. 
 A avaliação tem que buscar novas estratégias e instrumentos 
,reorganizando o trabalho de toda da comunidade escolar. 
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ENSINO RELIGIOSO 
 
1. Apresentação e Justificativa 
 
O Ensino Religioso, como disciplina do Ensino Fundamental pretende contribuir 
para o reconhecimento e respeito às diferentes expressões religiosas advindas da 
elaboração cultural dos povos, bem como possibilitar o acesso às diferentes 
fontes da cultura sobre o fenômeno religioso. 
O conhecimento das religiões, insere-se como patrimônio da humanidade e 
pressupõe promover aos educandos a oportunidade de processo de 
escolarização fundamental para que se tornem capazes de entender os 
movimentos religiosos específicos de cada cultura para que possa colaborar com 
a formação do indivíduo, como sujeito participativo e ativo, como cidadão que 
cumpre com seus deveres e exige seus direitos. 
A disciplina de Ensino Religioso deve proporcionar no contexto sócio cultural do 
aluno o conhecimento e a compreensão do fenômeno religioso a partir das 
experiências vividas em seu meio. Deve levar o aluno a refletir o sentido da vida e 
os questionamentos existenciais. Preparar para o convívio social tendo como 
base o respeito às diferenças. Educar para a paz superando e desfazendo toda 
forma de preconceito. 
O Ensino Religioso destaca a diversidade expressa nas diferentes expressões 
religiosas com foco no sagrado, possibilitando a reflexão sobre a realidade 
contida na pluralidade desse assunto e nas diferentes formas de ver o sagrado. 
 
 
2. Objeto de estudo do Ensino Religioso: O Sagrado 
 
A definição do Sagrado como objeto de estudo do Ensino Religioso tem como 
objetivo a compreensão, o conhecimento e o respeito das expressões religiosas 
advindas de culturas diferentes, inclusive das que não se organizam em 
instituições, e suas elaborações sobre o fenômeno religioso. 
 
Objetivo Geral do Ensino Religioso: 
Entender e contextualizar o Sagrado dentro de cada manifestação religiosa, 
independente de qualquer forma cultural e discriminação. 
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3. Fundamentos Teóricos Metodológicos 
 
A disciplina de Ensino Religioso deve proporcionar no contexto sócio cultural do 
aluno o conhecimento e a compreensão do fenômeno religioso a partir das 
experiências em seu meio, buscando orientar-se para a apropriação dos saberes 
sobre as expressões e organizações religiosas das diversas culturas na sua 
relação com outros campos do conhecimento. 
Um dos grandes desafios da disciplina de Ensino Religioso é a prática de ensino 
voltada para a superação do preconceito religioso, como também, desprender-se 
do seu histórico confessional catequético, para a construção e consolidação do 
respeito a diversidade cultural e religiosa. Nesse sentido, deve oferecer subsídios 
para que os estudantes entendam como os grupos sociais se constituem 
culturalmente e como se relacionam com o Sagrado. 
 O Ensino Religioso visa superar desigualdades étnicos-religiosas, para 
garantir o direito Constitucional de liberdade de crença e expressão e, portanto, o 
direito à liberdade individual e política, atendendo a um dos objetivos da educação 
básica segundo a LDB 9394/95: o desenvolvimento da cidadania.  
 A disciplina de Ensino Religioso deve propiciar a compreensão, 
comparação e análise de diferentes manifestações do Sagrado e subsidiar os 
alunos na compreensão de conceitos básicos no campo religioso e na forma 
como as sociedades são influenciadas pelas tradições religiosas, tanto na 
afirmação quanto na negação do Sagrado. 
 
4. Conteúdos 
 
Conteúdos Estruturantes: 
- Paisagem Religiosa; 
- Universo Simbólico Religioso; 
- Texto Sagrado; 
 
Conteúdos Básicos: 
 
6º Ano 
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- Organizações Religiosas; 
- Lugares Sagrados; 
- Textos Sagrados orais ou escritos;  
- Símbolos Religiosos. 
 
7º Ano 
- Temporalidade Sagrada; 
- Festas Religiosas; 
- Ritos; 
- Vida e Morte. 
 
 
Conteúdos Específicos: 
 
6º Ano 
Respeito à Diversidade Religiosa 
- Diálogo inter-religioso e a cultura de paz no mundo; 
- Liberdade de opinião e expressão; 
- Liberdade de reunião e associação pacífica; 
- Direitos humanos e sua vinculação com o sagrado. 
 
Lugares Sagrados 
- Tradições religiosas; 
- Religiosidade e religião; 
- Tradições religiosas de nossa comunidade; 
- Tradições religiosas do Brasil; 
- Símbolos que identificam algumas religiões; 
- Lugares e textos sagrados (natureza e construídos). 
 
7º Ano 
Temporalidade Sagrada 
- Criação nas diversas tradições religiosas; 
- Os calendários religiosos; 
- Os tempos Sagrados; 
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Ritos 
- Ritos de passagem (batismo, casamento, nascimento, etc.); 
- Mortuários; 
- Propiciatórios; 
 
Festas Religiosas: a construção da ideia do transcendente 
- O transcendente nas diferentes religiões; 
- Peregrinações; 
- Festas religiosas; 
- Festas familiares; 
- Festas nos templos; 
- Datas comemorativas; 
 
Vida e Morte 
- Tradições e manifestações religiosas; 
- Além da morte; 
- Reencarnação; 
- Ressurreição; 
- Ancestralidade; 
- Outras interpretações. 
 
 
5. Encaminhamentos Metodológicos 
 
 O Ensino Religioso, na sua concretização em sala de aula, deve ser visto 
como um espaço onde se crie e desenvolva o conhecimento e o respeito para 
com a diversidade religiosa. Assim o educando poderá pensar e argumentar 
criticamente, sobre as diferenças e semelhanças entre as várias religiões que 
existem em nossa sociedade e no mundo. 
Nas aulas de Ensino Religioso serão propostas atividades que incentivem a 
investigação individual e coletiva, de forma organizada, para facilitar a aquisição 
de conhecimentos sobre diversidade religiosa e respeito a todas as religiões. 
Propõe-se um encaminhamento metodológico baseado na aula dialogada, 
partindo da experiência religiosa do aluno e de seus conhecimentos prévios, 
visando verificar o que conhece sobre o assunto e que uso faz desse 
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conhecimento em sua prática social cotidiana. A problematização também é um 
momento especial para a construção do conhecimento, pois pressupõe a 
elaboração de questões que articulem o conteúdo em estudo à vida do educando. 
As aulas de Ensino Religioso precisam ser contextualizadas, pois o conhecimento 
deve estar associado ao contexto histórico, político e social, estabelecendo 
relação entre o que ocorre na sociedade, o objeto de estudo da disciplina e os 
conteúdos estruturantes. Assim, a interdisciplinaridade é fundamental, pois 
articulam-se os conhecimentos de diferentes disciplinas curriculares e a 
especificidade do Ensino Religioso. 
Neste processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessário abordar cada 
expressão do Sagrado do ponto de vista laico e não religioso. 
 
6. Avaliação  
 
A avaliação, elemento integrante do processo educativo, ocorrerá de maneira 
diferenciada na disciplina de Ensino Religioso, identificando como os conteúdos 
após serem passados, alteram as atitudes dos educandos em relação ao respeito 
para com a opção religiosa diferente da sua, aceitando as diferenças e 
reconhecendo que o fenômeno religioso é um dado da cultura e da identidade de 
cada grupo social e como emprega conceitos adequados para referir-se às 
diferentes manifestações do Sagrado. Portanto, a avaliação pode revelar em que 
medida a prática pedagógica, fundamentada no pressuposto do respeito à 
diversidade cultural e religiosa, contribui para a transformação social. 
Através do processo de avaliação, o professor poderá identificar em que medida 
os conteúdos passam a ser referenciais para a compreensão das manifestações 
do Sagrado pelos alunos. 
 Sistematizando assim essas informações, o professor terá condições de 
planejar as intervenções necessárias no processo pedagógico, bem como para 
retomar as lacunas identificadas na aprendizagem do aluno. 
Através da avaliação, o professor poderá diagnosticar o quanto o aluno se 
apropriou do conteúdo, como resolveu as questões propostas, como reconstituiu 
seu processo de concepção da realidade social e ampliou seu conhecimento em 
torno do objeto de estudo, sua complexidade, pluralidade, amplitude e 
profundidade.  
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GEOGRAFIA 
 
Apresentação e Justificativa 
 
Para sobreviver o ser humano precisa realizar várias ações para atender as suas 
necessidades e aspirações. Qualquer ação, é um trabalho, e como não vivemos 
sozinhos, a produção da existência é feita por um conjunto de ações coletivas e 
interligadas, que constituem o processo social do trabalho. 
É por meio do trabalho que o ser humano apropria da natureza e estabelece 
relações, utiliza o recurso que ela lhe oferece como estratégia de sobrevivência. 
Desde a antiguidade vários foram os avanços na elaboração dos saberes 
geográficos como: ampliação dos conhecimentos sobre as relações 
sociedade/natureza, elaboração de mapas, discussão a respeito da forma e do 
tamanho da Terra, distribuição de terras e águas, pois estes eram fundamentais 
para a organização política e econômica. 
Já na Idade Média, a geografia foi influenciada pela visão de mundo imposta pelo 
poder e pela organização sócio/espacial do momento. 
Foi a partir do século XVI que os viajantes passaram a descrever e representar 
alguns elementos do espaço e a relação Homem/Natureza. 
No século XIX nos países europeus, em função dos interesses do capitalismo, 
foram criadas sociedades geográficas que organizavam expedições científicas 
para a África, Ásia e América do Sul, procurando conhecer as condições naturais 
destes continentes, catalogando, servindo aos interesses das classes 
dominantes. As pesquisas dessas sociedades subsidiaram o surgimento das 
escolas nacionais de pensamento geográfico, destacando a alemã e a francesa. 
O pensamento geográfico, da escola alemã teve como precursores Humboldt 
(1769 – 1859) e Ritter (1779 – 1859), mas coube a Ratzel (1844-1904) apontado 
como fundador da geografia sistematizada, institucionalizada e considerada 
científica. A escola francesa teve como principal representante Vidal de La Blache 
(1845-1918). 
Para Ratzel e a escola alemã, quanto mais culto um povo, maior o domínio sobre 
a natureza. 
Para Vidal de La Blache e a escola francesa, a relação Sociedade/Natureza 
criava um gênero de vida, própria de uma determinada sociedade. 
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No Brasil as ideias geográficas foram inseridas no currículo escolar brasileiro no 
século XIX. Apenas a partir de 1930, quando as pesquisas desenvolvidas 
buscavam compreender e descrever o território brasileiro com o objetivo de servir 
aos interesses políticos do Estado, na perspectiva do nacionalismo  econômico. 
Essa forma de abordagem do conhecimento geográfico perpetuou-se até os anos 
de 1960, caracterizando-se na escola, pelo caráter decorativo, focado na 
descrição do espaço, memorização de fatos e informações que refletiam a 
valorização dos conteúdos em si sem levar em conta a compreensão do espaço. 
Esse modo de ensinar ficou conhecido como Geografia Tradicional, 
permanecendo até início dos anos de 1980. 
Em meados do século XX, no Brasil tanto quanto em outros países, os confrontos 
teóricos e ideológicos entre Capitalismo e Socialismo entre desenvolvimento e 
subdesenvolvimento, estimularam a emergência de leituras de mundo mais 
críticas, que interferiram no pensamento geográfico sob diversos aspectos, 
criando novos enfoques para a análise do espaço geográfico. 
Nesse momento de renovação do pensamento geográfico, propõe uma análise 
crítica do espaço geográfico, sendo denominado de Geografia Crítica. 
No Brasil, o enfoque dessas mudanças foi afetado pelas tensões políticas dos 
anos 60 que levaram as modificações no ensino de Geografia e na organização 
curricular da escola. 
O estudo de Geografia passou a ser visto no 1ª Grau como disciplina de Estudos 
Sociais e no 2ª Grau, como Organização Social Política do Brasil e Educação 
Moral e Cívica, levando ao empobrecimento das disciplinas de Geografia e 
História que foram tiradas do currículo. 
Somente com o fim da ditadura militar, na década de 80, a renovação do 
pensamento geográfico chega no Brasil com força. No Paraná em 1983 com o 
parecer 332/84 do CEE, foi permitido o retorno das disciplinas de História e 
Geografia nos Currículos. 
A chamada Geografia Crítica teve como linha teórico metodológico o materialismo 
histórico dialético, trazendo as questões econômicas, sociais e políticas como 
fundamentais para a compreensão do espaço geográfico. 
Mas, na década de 90 em função do contexto histórico e das condições políticas 
dos naos 90 aconteceram reformas políticas e econômicas vinculadas ao 
pensamento neoliberal, atingindo a educação. Nesse contexto fundamentou a 
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produção e aprovação da nova LDB 9394/96 e a elaboração dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 
Segundo OLIVEIRA (1999) os PCNs acabaram por enfraquecer o papel da escola 
cmo espaço de conhecimento. Nesse período o objeto da geografia, seus 
conceitos e perspectivas analíticas foram vulgarizadas. 
Foi a partir de 2003 que no Paraná surge uma nova política educacional. As 
Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, onde o objetivo de estudo da 
Geografia é o espaço geográfico, entendido como o espaço produzido e 
apropriado pela sociedade(LEFEBREVE, 1974) composto pela inter-relação entre 
sistemas de objetos naturais, culturais e técnicos e sistemas de ações, relações 
sociais, culturais, políticas e econômicas (SANTOS, 1996). 
As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica é o documento 
norteador dos professores de geografia no atual período histórico, pois contempla 
questões epistemológicas, teóricas e metodológicas que estimulam a reflexão da 
disciplina e do seu ensino. 
  
Objeto de Estudo 
 
O ensino de Geografia se pauta em seu objeto de estudo – O ESPAÇO 
GEOGRÁFICO HUMANIZADO – TRANSFORMADO E EM PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO pelas ações humanas. Visto que a sociedade transforma a 
natureza em função de seus interesses econômicos, políticos, culturais, sociais, 
etc, e ao mesmo tempo é influenciada por ela, criando desta forma seus espaços 
de vivência de acordo com suas necessidades. O ensino da Geografia deve dar 
subsídios aos alunos para que possam pensar e agir criticamente, buscando 
compreender e explicar os elementos que formam o Espaço Geográfico e as 
transformações sofridas por ele através das ações humanas. Diante disso 
buscamos sistematizar os conhecimentos e os saberes dos alunos, para formar 
cidadãos capazes de interpretar, com olhar crítico de pesquisador do mundo que 
o cerca. 
Para alcançar tais saberes, cabe ao professor ter uma postura investigativa de 
pesquisa, instigando o pensamento crítico dos alunos, sendo assim um agente 
transformador do ensino e da escola buscando meios para a transformação 
sustentável da sociedade. 
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Devemos ressaltar a Geografia como uma disciplina da dimensão espacial global, 
onde o espaço é a materialização dos tempos da vida social. O ensino da 
Geografia possibilita uma visão geral nas diversas escalas geográficas, do local 
ao global, e vice-versa, fazendo com que o aluno compreenda o mundo: 
pensando, refletindo, revelando-o, posicionando como agente transformador da 
sociedade, localizando-se no espaço reconhecendo-se e transitando entre as 
diferentes escalas espaciais, posicionando-se criticamente em busca da justiça 
social, compreendendo a relação sociedade/natureza. 
Assim sendo a Geografia deve ser trabalhada essencialmente na busca de 
explicações mais significativas para o aluno, partindo da sua realidade, 
considerando a realidade da escola em que estão inseridos, contribuindo para a 
leitura do mundo através do entendimento do Espaço geográfico. 
 
Fundamentos teóricos metodológicos 
 
O ensino de Geografia tem como objetivo de estudo analisar o espaço geográfico, 
bem como os conceitos básicos – lugar, paisagem, região, natureza, território e 
sociedade. Tais termos não se auto explicam, pois depende de fundamentos 
teóricos que se vinculam, refletem posições filosóficas e políticas distintas. 
Ao considerar esses conceitos básicos, é importante frisar, que eles se 
constituíram e reconstituíram em diferentes momentos históricos, em função das 
transformações sociais, políticas e econômicas, que definem e redefinem 
maneiras e ritmos de produzir o espaço e elaborar o pensamento. 
De acordo com as Diretrizes Curriculare Orientadoras da Educação Básica, o 
espaço geográfico, é entendido como espaço produzido e apropriado pela 
sociedade, na qual deve haver uma inter-relação entre sistema de objetos 
(naturais, culturais e técnicos) e sistema de ações (relações sociais, culturais, 
econômica e política) em estudo, pois são próprios dos olhares geográficos sobre 
a realidade.  
Na histórica tentativa de conceituar o espaço geográfico, acaba havendo uma 
dicotomia no que se refere a Geografia Física e Geografia Humana. Assim, é 
importante que cada professor possa superar essa dicotomia, realizando um 
trabalho interligado nas relações entre natureza-homem-trabalho, da sociedade 
para que os alunos atuem de maneira crítica. 
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Devemos ressaltar que o ensino de Geografia, segundo as Diretrizes Curridulares 
Orientadoras da Educação Básica, possa contribuir  formação de alunos críticos e 
conscientes das relações sócioespaciais de seu tempo, além de propor uma 
análise de conflitos e contradições sociais, econômicas, culturais e políticas, 
constitutivas de um determinado espaço. 
 
 
Conteúdos  
 
Conteúdos Estruturantes: Os conteúdos estruturantes de geografia são de 
grande amplitude, pois identificam e organizam os campos de estudo da disciplina 
escolar que são considerados fundamentais para a compreensão de seu objeto 
de estudo e ensino. 
Dimensão Econômica do Espaço Geográfico: Discute-se neste conteúdo 
estruturante os espaços de produção como o industrial-urbano e o agropecuário-
rural, as aproximações e especificidades de cada um, a hierarquia dos lugares, as 
relações econômicas entre as diferentes porções territoriais como as cidades, os 
estados/províncias, os países e regiões. Relações de produção de objetos (fixos e 
móveis) necessários para a manutenção da dinâmica da sociedade (capitalista). 
Ênfase nas desigualdades econômicas, na produção de necessidades, nas 
diferentes classes sociais, na configuração socioespacial. Todos os conceitos 
geográficos são desenvolvido nesse conteúdo estruturante, especialmente o de 
Rede. 
Dimensão Política do Espaço Geográfico: Discute-se as relações de poder e 
domínio sobre os territórios, quais as instâncias e instituições (oficiais ou não) que 
governam os territórios. Neste conteúdo estruturante aborda-se desde as relações 
de poder sobre territórios na escala micro (rua, bairro) até a escala macro (país, 
instituições internacionais). O papel do Estado e das forças políticas não estatais 
(ongs, narcotráfico, crime organizado, associações), bem como as redefinições de 
fronteiras orientados por motivos econômicos, culturais, sociais, políticos. Os 
conceitos geográficos mais enfatizados neste conteúdo estruturante são Território 
e Lugar. 
Dimensão Socioambiental do Espaço Geográfico: Discute-se as relações cidade-
capital-natureza e sua lógica. A produção do espaço geográfico, a criação de 
necessidades e a mobilização de “recursos” naturais para satisfaze-las, no 
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modelo econômico do capitalismo, são questões centrais para esse conteúdo 
estruturante. Como essas relações se concretizam na diferenciação das 
paisagens sociais e culturais. Os conceitos de Sociedade e Natureza são 
entendidos como categoria de análise neste conteúdo estruturante. Modo de 
produção, classes sociais, consumo, sustentabilidade, dinâmica da natureza e 
tempo são discutidos da perspectiva da produção espacial e da paisagem. 
Dimensão Cultural e Demográfica do Espaço Geográfico: As questões 
demográficas da constituição do espaço geográfico são centrais neste conteúdo 
estruturante, bem como as constituições regionais em função das especifidades 
culturais. As marcas culturais na produção das paisagens (rural e urbana) e suas 
razões históricas, econômicas, naturais; a ocupação e distribuição da população 
no espaço geográfico e suas consequências econômicas, culturais, sociais; os 
grupos sociais e étnicos em sua configuração espacial urbana, rural, regional. Os 
conceitos geográficos mais enfatizados neste conteúdo estruturante são os de 
Região e Paisagem.  
                                                                                                                                                                           
 
6º Ano 
Conteúdo Estruturante:  Dimensão Política do Espaço Geográfico   
Conteúdo Básico: Formação e transformação  das paisagens naturais e culturais 
Conteúdos Específico: 
- A Geografia e a Compreensão do mundo. 
- O Trabalho e a Transformação do espaço geográfico. 
- Orientação e  localização no espaço geográfico 
Conteúdo Básico: As diversas regionalizações do espaço geográfico. 
Conteúdo Específico: 
- Reconhecer as diferentes formas de regionalização do espaço geográfico. 
Conteúdo Estruturante: Dimensão Socioambiental do Espaço Geográfico 
Conteúdo Básico: Dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de 
tecnologias de exploração e produção. 
Conteúdo Específico: 
- Origem e características da Terra 
- Os movimentos da Terra no Universo e suas influências para a organização do 
espaço geográfico. 
- As eras geológicas, formação e espacialização dos recursos naturais. 
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- Dinâmica da natureza e a formação dos objetos naturais. 
- Formas de relevo terrestre. 
-Os processos de formação e transformação do relevo. 
- Classificação do relevo brasileiro e paranaense. 
- Importância, origem e distribuição dos recursos hídricos 
- Bacias hidrográficas brasileiras 
- Dinâmica climática e tipos de clima no mundo, Brasil  e Paraná 
- As grandes paisagens vegetais no mundo, no Brasil e no Paraná 
- Causas e consequências da ação humana no espaço natural. 
Conteúdo Estruturante: Dimensão Cultural e demográfica do espaço geográfico. 
Conteúdo Básico: A transformação demográfica e distribuição espacial e os 
indicadores estatísticos da população. 
Conteúdo Específico:  
- Entender a distribuição espacial da população, como resultado de fatores 
históricos, naturais e econômicos. 
Conteúdo Básico: A mobilidade populacional e as manifestações sócioespaciais 
da diversidade cultural. 
Conteúdo Específico: 
-  Identificar as manifestações espaciais dos diferentes grupos culturais. 
Conteúdo Estruturante: Dimensão Econômica do Espaço Geográfico 
Conteúdo Básico:  As relações entre o campo e a cidade na sociedade 
capitalista 
Conteúdo Específico: 
- (re) organização econômica do espaço rural e urbano 
- Inter- relações entre o urbano e o rural 
Conteúdo Básico: A formação, localização, exploração e utilização dos recursos 
naturais. 
Conteúdo Específico: 
- As atividades econômicas primárias e os recursos naturais. 
Conteúdo Básico: A distribuição espacial das atividades produtivas e a 
(re)organização do espaço geográfico. 
Conteúdo Específico: 
- A distribuição e classificação das indústrias. 
- O setor de serviços e a reorganização do espaço geográfico (comércio, turismo, 
energia, entre outros). 
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7º Ano     
    
Conteúdo Estruturante: Dimensão política do espaço geográfico 
Conteúdo Básico: - As diversas regionalizações do espaço geográfico 
- A formação, mobilidade das fronteiras e a reconfiguração do território brasileiro 
Conteúdo Específico: 
- Formação do território brasileiro 
- Divisão política, limites e fronteiras 
- Extensão e localização do território brasileiro 
- Regionalização do território brasileiro: divisão regional oficial 
- Brasil: regiões políticas regionais. 
- Divisão do Brasil em três complexos regionais 
Conteúdo Estruturante: Dimensão Socioambiental do Espaço Geográfico 
Conteúdo Básico: A dinâmica da natureza e a sua alteração pelo emprego de 
tecnologias de exploração e produção. 
Conteúdo Específico: 
- Paisagens vegetais do Brasil e os resultados de sua exploração. 
- As formas de relevo brasileiro e sua transformação para o aproveitamento 
econômico. 
- A hidrografia do Brasil: características e aproveitamentos. 
- Os tipos climáticos do Brasil 
- Desenvolvimento sustentável 
- Consequências socioambientais: desmatamento, chuva ácida, camada de 
ozônio, efeito estufa, aquecimento global. 
Conteúdo Estruturante: Dimensão econômica do espaço geográfico. 
Conteúdo Básico: A distribuição espacial das atividades produtivas e a (re)  
organização do espaço geográfico 
Conteúdo Específico: 
- O processo de urbanização no Brasil 
- Relação campo e cidade 
- Êxodo rural e urbanização 
- Planejamento urbano 
- Rede urbana 
- Urbanização e desigualdade 
- Metropolização e Conurbação 
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- Problemas sociais e ambientais nas cidades. 
- Êxodo rural 
- Concentração de terras e os conflitos no campo 
- A apropriação das terras e os conflitos no campo 
- A apropriação das terras e as relações de produção no campo 
Conteúdo Básico: A circulação de mão de obra, de mercadorias e das 
informações. 
Conteúdo Específico:  
- Início da industrialização 
- Razões históricas da concentração industrial no centro-sul do Brasil 
- Fatores de crescimento industrial no Brasil 
- Características atuais: privatizações e relativa desconcentração espacial da 
indústria no Brasil e no Paraná 
Conteúdo Básico: O espaço rural e a modernização da agricultura. 
Conteúdo Específico: 
- Êxodo rural e urbanização. 
- A agricultura e modernização. 
- Modernização do campo e o desemprego. 
Conteúdo Estruturante: Dimensão cultural e demográfica do espaço geográfico 
Conteúdo Básico: As manifestações sócioespaciais da diversidade cultural. 
Conteúdo Específico: 
- Elementos formadores da população brasileira: indígenas, negros e brancos 
- A influência da cultura africana e afro na população brasileira 
Conteúdo Básico: A transformação demográfica, a distribuição espacial e os 
indicadores estatísticos da população. 
Conteúdo Específico: 
-Dinâmica demográfica. 
- Fatores do crescimento da população brasileira e sua relação com a 
urbanização. 
- Relação entre a estrutura etária de um país e as atividades econômicas. 
Conteúdo Básico: Movimentos Migratórios. 
Conteúdo Específico: 
- Fatores da emigração no Brasil. 
- Migrações internas e a ocupação do território brasileiro. 



202 
 

 

- Distribuição da população brasileira no território de acordo com interesses 
econômicos e políticos. 
 
8º Ano 
Conteúdo Estruturante: Dimensão Econômica do Espaço Geográfico 
Conteúdo Básico: 
- A nova ordem mundial, os territórios supranacionais e o papel do Estado 
- O Comércio em suas aplicações sócioespaciais 
- A circulação da mão-de-obra, do capital, das mercadorias e informações 
Conteúdo Específico:  
- A economia mundial atual.  
- As transnacionais. 
- O comércio em suas implicações sócioespaciais (blocos econômicos). 
- Os financiamentos da economia mundial. 
- As atividades econômicas dos setores 1ª, 2ª e 3ª no continente Americano. 
Conteúdo Estruturante:  Dimensão Política do Espaço Geográfico  
Conteúdo Básico:  
- As diversas regionalizações do espaço geográfico. 
- A formação, mobilidade das fronteiras e a reconfiguração dos territórios do 
continente americano. 
Conteúdo Específico:  
- Regionalização do mundo em bloco capitalista e bloco socialista. 
- Regionalização pelo nível de desenvolvimento. (desenvolvidos e 
subdesenvolvidos), divisão norte e sul. 
- Regionalização de acordo com o IDH. 
- A Localização, regionalização e aspectos gerais da América do Norte, Central e 
do Sul. 
- Regionalização: NORTE X SUL: desenvolvimento X subdesenvolvimento: 
origem e formação histórica. 
- A reconfiguração das fronteiras, a formação do território e as principais 
características da política dos países no mundo. 
Conteúdo Estruturante: Dimensão Cultural e Demográfica do Espaço 
Geográfico 
Conteúdo Básico:  
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- A transformação Demográfica, a distribuição espacial e os indicadores 
estatísticos da população. 
- As manifestações socioespaciais das diversidades culturais. 
- Os movimentos migratórios e suas motivações 
Conteúdo Específico: 
- A formação histórica do continente Americano. 
- Dinâmicas do crescimento populacional da América. 
- A formação étnica dos povos americanos. 
- A distribuição da população nos países da América: geográfica, por faixa etária e 
por atividade econômica.  
- A taxa de crescimento natural e os fluxos migratórios. 
- As migrações campo e cidade decorrente do processo de modernização. 
Conteúdo Básico: 
-As relações entre o campo e a cidade na sociedade capitalista. 
- O espaço rural e a modernização da agricultura. 
Conteúdo Específico: 
- As cidades como centros de decisões políticas, influenciando a organização do 
campo. 
- O campo como produtor de matéria prima para a indústria. 
Conteúdo Estruturante: Dimensão Socioambiental do Espaço Geográfico 
Conteúdo Básico: 
- Formação, localização, exploração e utilização dos recursos naturais. 
- A distribuição espacial das atividades produtivas, a (re) organização do espaço 
geográfico. 
Conteúdo Específico: 
- Localização e aspectos gerais das paisagens naturais e culturais do continente 
americano. 
- Uso sustentável dos recursos minerais. 
- O continente Americano e Africano: Relevo, hidrografia, clima e vegetação. 
- A extração dos recursos minerais no continente americano e sua influência no 
meio ambiente. 
 - O crescimento da agropecuária nos países americanos e africanos relacionando 
com o desmatamento; 
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9º Ano 
Conteúdo Estruturante:  Dimensão Econômica do Espaço Geográfico. 
Conteúdo Básico:  As diversas regionalizações do Espaço Geográfico. 
Conteúdo Específico: 
- Formação e organização dos blocos econômicos mundiais e suas influências 
econômicas 
- ONU- Organização política e econômica internacionais e regionais (ONU, FMI, 
OMC, Banco Mundial) 
- Aspectos naturais como clima, relevo, hidrografia e vegetação e suas influências 
nas economias dos continentes: Europeu, Asiático, Africano e Oceania.  
Conteúdo Básico: A revolução técnico-científico-informacional e os novos 
arranjos no espaço de produção. 
Conteúdo Específico:  
- Globalização/desemprego/neoliberalismo. 
- Globalização e os fluxos de informações, capitais, mercadorias e a 
interdependência entre os países. 
- O desenvolvimento tecnológico dos países europeus, asiáticos, africanos e a 
relação com o imperialismo europeu e americano. 
- O desenvolvimento tecnológico da Índia. 
Conteúdo Básico:  O comércio mundial e as implicações socioespaiciais. 
Conteúdo Específico: 
- Aspectos gerais sobre colonização e o imperialismo das grandes potências 
mundiais. 
- A estrutura econômica dos Tigres Asiáticos. 
- Atividades econômicas e o desenvolvimento tecnológico: agricultura, indústria e 
comércio dos países e a transformação do espaço mundial. 
- A atividade agrícola no continente asiático, enfatizando o clima e o relevo. 
- A importância dos recursos minerais no Oriente Médio. 
- A apropriação dos recursos minerais africanos e a relação de dependência do 
continente. 
Conteúdo Básico: O espaço em rede: produção, transporte e comunicação na 
atual configuração territorial. 
Conteúdo Específico:  
- O parque industrial japonês. 
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- A busca de alternativas para superar a limitação territorial do Japão, a exemplo 
disso, os navios indústrias. 
- O capitalismo e suas influências na Revolução Industrial. 
- A Revolução Industrial nos dias de hoje. 
- A industrialização e os recursos naturais na Europa. 
- O meio natural influenciando as atividades econômicas na Oceania. 
Conteúdo Estruturante: Dimensão Política do Espaço Geográfico 
Conteúdo Básico:  A nova ordem mundial, os territórios supranacionais e o papel 
do estado. 
Conteúdo Específico:  
- Organização do espaço mundial: do mundo Bipolar ao Multipolar. 
- Capitalismo X Socialismo e a atual configuração do espaço mundial. 
- As grandes guerras e a guerra fria. 
- Análise de conflitos: bélicos, financeiros, religiosos, gerados pelos interesses 
dos países no mundo na disputa dos recursos minerais. 
Conteúdo Básico:   formação, mobilidade das fronteiras e a regionalização dos 
territórios 
Conteúdo Específico:  
 
- Os conflitos atuais: causas e consequências dos principais focos de tensões 
mundiais. 
- Os conflitos territoriais na China, Índia e na África e as consequências sociais. 
Conteúdo Estruturante:  Dimensão Cultural e Demográfica do Espaço 
Geográfico. 
Conteúdo Básico:  A transformação demográfica, a distribuição espacial e os 
indicadores estatísticos da população. 
Conteúdo Específico: 
- Os conflitos étnicos, culturais, religiosos e sociais no mundo, gerando a 
xenofobia e o racismo. 
- A globalização e os problemas sociais como o desemprego nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
- As diversidades culturais no continente asiático, ex: o sistema de castas. 
- A composição étnica e a exclusão social na Oceania. 
Conteúdo Básico: As manifestações socioespaciais da diversidade cultural. 
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Conteúdo Específico: 
- Os conflitos étnicos, culturais, religiosos e sociais no mundo, gerando a 
xenofobia e o racismo. 
- A globalização e os problemas sociais como o desemprego nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
- As diversidades culturais no continente asiático, ex: o sistema de castas. 
- A composição étnica e a exclusão social na Oceania. 
Conteúdo Básico: Os movimentos migratórios mundiais e suas motivações 
Conteúdo Específico: 
- Os fluxos migratórios mundiais: problemas políticos, econômicos, sociais e 
religiosos. 
- Os conflitos entre árabes e israelenses na Ásia; 
Conteúdo Estruturante: Dimensão socioambiental 
Conteúdo Básico: A dinâmica da Natureza e sua alteração pelo emprego de 
tecnologias de exploração e produção 
Conteúdo Específico:  
- Globalização X Meio Ambiente: a poluição ambiental nos continentes e os 
problemas do aquecimento global: o degelo das calotas polares, o aumento do 
nível do mar e o derretimento das neves em grandes altitudes. 
- Problemas ambientais do séc XXI geradas pelas atividades produtivas. 
- As grandes Conferências realizadas no mundo sobre a questão ambiental, na 
busca de soluções dos problemas. 
- As principais fontes de energia da economia mundial e o impacto ambiental. 
(desastre de Chernobyl). 
Conteúdo Básico: A distribuição das atividades produtivas, a transformação da 
paisagem e a (re) organização do espaço geográfico 
Conteúdo Específico:  
- O modelo econômico adotados pelos países desenvolvidos e as consequências 
para o meio ambiente (o consumismo, a degradação ambiental, desertificação, 
erosão e  a chuva ácida). 
- A formação e espacialização das jazidas minerais e os futuro esgotamento; os 
custos ambientais e o desenvolvimento sustentável. 
- Os países mais poluidores do mundo. 
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OBSERVAÇÃO: 
 

- A cartografia, a geografia do Paraná e a história e cultura Afro-brasileira e 
Africana e Indígena serão abordados em todas as séries, através do uso de 
mapas, textos, imagens, fotos, filmes, etc. 
- Os temas emergentes: turismo, educação fiscal, educação indígena, história e 
cultura afro brasileira e africana, ética, agricultura transgênica, clonagem, 
biosegurança, serão trabalhados transversalmente aos conteúdos propostos 
como atividades complementares (textos, vídeos, reportagens, etc.). 
 
 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 
Propõe-se que os conteúdos estruturantes sejam trabalhados de uma forma 
crítica e dinâmica, mantendo coerência com os fundamentos teóricos. Dessa 
forma, serão desenvolvidas atividades como: aulas expositivas com o intuito de 
levar os alunos a desenvolver os conceitos geográficos, discussão e debates 
sobre os problemas atuais baseados nos princípios geográficos, utilização de 
recursos informativos, tais como: revistas, jornais, internet, pesquisas em fontes 
diversas, elaboração e execução de estudos do meio, construção, sobreposição e 
análise de mapas e gráficos de diversos temas, confecção de painéis, trabalhos 
individuais e/ou em grupo. 
 
 
AVALIAÇÃO 
 
A avaliação dever ser entendida como mais uma forma para o professor avaliar 
sua metodologia e o nível de compreensão dos conteúdos específicos tratados 
durante um determinado período. 
Diante disso, propõe-se que o processo avaliativo esteja articulado com os 
conteúdos estruturantes, os conceitos Geográficos, o objeto de estudo, as 
categorias espaço-tempo, a relação sociedade-natureza e as relações de poder, 
contemplando a escala local e global e vice-versa. A avaliação deve ser 
diagnóstica, processual e contínua, contemplando diferentes práticas 
pedagógicas, tais como: leitura, interpretação e produção de textos geográficos, 
leitura e interpretação de fatos, imagens, filmes e diferentes tipos de mapas, 
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pesquisas bibliográficas, aula de campo, projetos científicos interdisciplinares com 
apresentação de seminários, leitura e interpretação de tabelas e gráficos, relatório 
de experiências práticas de aula de campo e laboratório, construção de 
maquetes, produção de mapas mentais, entre outros. 
Essa atividade deve possibilitar ao aluno a apropriação dos conteúdos e o 
posicionamento crítico frente aos diferentes contextos sociais em que vive. Assim 
o aluno deverá ser capaz de aceitar, rejeitar ou transformar o espaço em que vive. 
Deve-se destacar que a proposta avaliativa deve estar bem clara para os alunos, 
que eles saibam como serão avaliados em cada atividade proposta. 
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HISTÓRIA 
 
Apresentação e Justificativa:  

 
 A presente Proposta Pedagógica Curricular para o ensino de História da 
Escola Estadual Professor Paulo Mozart Machado Ensino Fundamental Anos 
finais busca despertar reflexões a respeito de aspectos políticos, econômicos, 
culturais, sociais, e das relações entre o ensino da disciplina e a produção do 
conhecimento histórico.   A História como disciplina escolar passou a ser 
obrigatória a partir do ano de 1837, com a criação do Colégio Dom Pedro II, sob 
influência do positivismo que privilegiava a História da Europa Ocidental e a 
valorização de heróis. Durante muito tempo a História contribuiu para a 
legitimação dos valores aristocráticos sendo mera reprodução de datas, fatos e 
heróis, sem nenhuma análise critico reflexiva sobre os mesmos. 
 A partir de 1901 implantou-se de modo restrito a História do Brasil, 
efetivando-se somente no governo de Vargas (Estado Novo), com a reforma do 
ensino. 
 Na década de 1930 iniciou o processo de debates para inclusão dos 
Estudos Sociais na escola, mas somente instituiu-se a partir da Lei n. 5692/71, 
essa nomenclatura englobaria as disciplinas de História e Geografia no Ensino de 
Primeiro Grau onde ela dividia a carga horária com Educação Moral e Cívica. No 
Segundo Grau a carga horária foi reduzida a disciplina de OSPB (Organização 
Social e Política Brasileira) que objetivava enfatizava valores morais e deveres 
patrióticos devido à forma de governo vigente no momento. 
 A abertura política ocorrida na década de 1980 possibilitou uma 
reestruturação da disciplina   com    novas    produções   historiográficas 
permeadas    pelas    reformas democráticas, de uma visão ampla e “inacabada”, 
como realmente ela é, pois a História não é uma verdade pronta e definitiva e sim 
um diálogo com outras vertentes, buscando sempre a relação interdisciplinar. Sob 
uma perspectiva de inclusão social, estas Diretrizes consideram a diversidade 
cultural e a memória paranaenses, de modo que buscam contemplar demandas 
em que também se situam os movimentos sociais organizados e destacam os 
seguintes aspectos:  
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- O cumprimento da Lei n. 13.381/01, que torna obrigatório, no Ensino      
Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual, os conteúdos de História do 
Paraná; 
- O cumprimento da Lei n. 10.639/03, que inclui no currículo oficial a      
obrigatoriedade da História e Cultura Afro-Brasileira, seguidas das Diretrizes      
Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais e para o 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
 - O cumprimento da Lei n. 11.645/08, que inclui no currículo oficial a      
obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas do Brasil. 
onde as diretrizes curriculares do ensino de História viabilizam a criação. 
 As ações e relações humanas são os objetos de estudo da História e é, 
através delas que nos situamos no tempo e no espaço, agindo, pensando, 
representando, imaginando, instituindo, relacionando em todo seu contexto sócio-
político e econômico. 
 A produção de conhecimento histórico se dá através de método especifico 
baseados na explicação e na interpretação de fatos passados, por meio de fontes 
historiográficas, o confronto de documentos entre si, e com o contexto social e 
teórico da sua produção historiográfica existente. 
 Esta produção, a partir da adoção de referenciais teóricos e de métodos 
permite a compreensão de que o conhecimento histórico possui diferentes formas 
de explicar o seu objeto de investigação, contribuindo assim para a formação de 
uma consciência histórico - critica do educando e favorecendo também a 
compreensão da vida social em sua complexidade. 
 O ensino de História tem como objetivo a produção do conhecimento 
humano sob a forma da consciência histórica dos sujeitos, considerando as 
ações, relações humanas e o meio em que vivem possibilitando a 
instrumentalização teórica e cientifica do aluno inter-relacionando com outras 
áreas do conhecimento. 
 A contribuição que o ensino de história traz prioriza a formação de uma 
consciência histórica crítica que possibilita tanto a compreensão de uma 
totalidade temporal, como a ampliação das múltiplas expressões e experiências, 
somados à compreensão do fato histórico, viabilizando a assimilação do processo 
nas permanências, rupturas e transformações, enriquecendo o seu conhecimento 
epistemológico. 
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 O ensino da disciplina de História propõe instrumentalizar o educando de 
conhecimentos, bem como, propiciar um embasamento que aguce a criatividade e 
a criticidade. Cabe também a referida disciplina despertar o interesse do aluno 
para uma análise contextualizada, conhecendo as diferentes ideologias. 
 Para atingir tais objetivos é fundamental que os educadores estejam 
preparados para uma linguagem adequada às novas gerações inseridas aos 
avanços tecnológicos, atentando para as disparidades socioeconômicas. 
 É objetivo da disciplina de História considerar o educando enquanto agente 
de interação e intervenção do processo, trabalhada de forma contextualizada e 
problematizada construindo e/ou reconstruindo a partir de diferentes temáticas 
capazes de promoverem o aprimoramento e aquisição de diferentes habilidades, 
concretizando assim a formação de uma cidadania ética humanizadora. Embora a 
visão última não seja preparar apenas mão-de-obra para o mercado de trabalho, 
não se deve negligenciar a formação de indivíduos competentes para atuar na 
sociedade. 
 É primordial dentro da disciplina considerar a diversidade cultural tendo em 
vista a formação étnica do povo brasileiro. 
   
 
Conteúdos Estruturantes:  Relações de trabalho, relações de poder, relações 
culturais. 
Básicos: 
 
6º Ano 
- A experiência humana no tempo 
- Os sujeitos e suas relações com o outro, no tempo 
- As culturas locais e a cultura comum 
 
7º ano 
- As relações de propriedade 
- A constituição histórica do mundo do campo e do mundo da cidade 
- As relações entre o campo e a cidade 
- Conflitos e resistências e produção cultural, campo-cidade. 
 
8º Ano 
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- A História das relações da humanidade com o trabalho 
- O trabalho e a vida em sociedade 
- O trabalho e as contradições da humanidade 
- Os trabalhadores e as conquistas de direito 
 
9º Ano 
- A constituição das instituições sociais 
- A formação do Estado 
- Sujeitos, guerras e revoluções 
 
 
Conteúdos Específicos: 
6º Ano: 
O trabalho do historiador 
O tempo e a História 
A evolução do ser humano 
A vida humana no Paleolítico 
O Neolítico e a revolução agrícola 
A Idade dos Metais 
O surgimento das cidades 
O ser humano chega à América 
Como vivam os primeiros americanos 
Os primeiros habitantes do Brasil 
A arte da cerâmica e as moradias 
Os primeiros habitantes do Paraná 
Mesopotâmia 
O Egito e o Rio Nilo 
China 
A Índia 
Fenícios e Hebreus 
A civilização grega 
A civilização romana 
O Império Bizantino 
O Império Islâmico 
A Idade Média 
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7º ano: 
Povos e culturas da América 
Povos e culturas do continente africano e asiático 
O crescimento do comércio e das cidades 
As grandes navegações 
O encontro dos povos europeus com os povos da Ásia, África e América 
A formação das monarquias nacionais 
O Renascimento  
A Reforma Protestante e contrarreforma 
Mercantilismo e Revolução Comercial 
Absolutismo 
América Inglesa 
América portuguesa 
América espanhola 
Escravidão: captura, resistência e luta 
A União Ibérica e a invasão holandesa e francesa 
A conquista do sertão 
A mineração 
Crises e rebeliões na colônia 
 
8º Ano: 
Revolução Inglesa  
A independência da América do Norte 
O Iluminismo            
A Revolução Francesa 
A era de Napoleão e a Independência da América Espanhola 
A Revolução Industrial 
A Independência do Brasil e o Primeiro Reinado 
Estados Unidos no século XIX 
A unificação da Itália e da Alemanha 
Brasil: Da Regência ao Segundo Reinado 
O Imperialismo do século XIX 
A expansão cafeeira no Brasil 
A abolição do trafico negreiro 
Os imigrantes no Brasil. 
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9º ano: 
O nascimento da República 
A República Velha 
A República: dos militares às oligarquias 
A guerra de Canudos 
A industrialização e o crescimento das cidades 
O movimento operário na Primeira República 
Reformas e revoltas na capital 
A Revolução de 1930 e a Era Vargas 
A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa 
A crise do capitalismo e a Segunda Guerra Mundial 
A Guerra Fria 
A descolonização da África e Ásia 
A questão judaico-palestina 
Populismo na América Latina 
Revolução e ditadura na América Latina 
Democracia e Ditadura no Brasil 
Repressão e abertura 
A redemocratização e o Governo Sarney 
A Nova Ordem Mundial 
O Brasil na Nova Ordem Mundial 
Um balanço do Brasil  contemporâneo 
 
 
 
 
Temas Contemporâneos:  
 
 O temas contemporâneos como Educação Fiscal, Educação do Campo, 
Educação Ambiental, História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, bem 
como História do Paraná e a questão de Gêneros, serão trabalhados sempre que 
o tema assim o permitir, ou seja, dentro dos conteúdos específicos. 
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Encaminhamentos metodológicos:  
 

 A presente Proposta Curricular, procura estabelecer as relações e 
comparações entre a História do Brasil e a mundial, com a finalidade de formar o 
pensamento histórico do aluno, buscando sempre fundamentar o conteúdo à 
vários autores e suas respectivas interpretações, para que, ao concluir o Ensino 
Fundamental, o aluno possa perceber que não existe uma verdade histórica 
única, já que estas verdades são produzidas através de evidências 
fundamentadas em diferentes fontes. Para tanto, será trabalhado a construção do 
conhecimento histórico através da análise de diferentes fontes históricas, onde o 
professor trabalhara diversos vestígios e fontes, para desenvolver a autonomia 
intelectual do aluno, levando a saber criticar a sociedade com consciência. Assim 
sendo, o professor trabalhará com fontes diversas como documentos escritos, 
iconográficos e orais, sempre determinando sua origem, natureza, autor e 
datação. 
 Trabalhar-se-á os conteúdos seguindo os eixos estruturantes: Relações de 
trabalho, Relações de Poder e de Cultura, através de aulas expositivas, pesquisas 
bibliográficas e de campo, estudos de diferentes textos, com diferentes enfoques, 
permitindo desta forma que o aluno possa argumentar, explicar e problematizar os 
temas propostos, propiciando uma análise crítica, estabelecendo opinião própria.  
 Promover debates, desafios, questionamentos e exercícios de fixação para 
assimilação de conteúdo, bem como utilizar-se de recursos audiovisuais como: 
pequenos documentários em vídeos, textos em salas de informática com 
questionamentos elaborados anteriormente para desenvolver a concentração e 
interpretação, filmes que esclareçam melhor o conteúdo ampliando diferentes 
visões. 
 Bem como, o uso de dinâmicas de grupo, de forma a favorecer 
socialização. 
 Promover atividades que contemplem o conhecimento da cultura Afro-
Brasileira e Historia Regional, através de pesquisas de campo, visitas e debates. 
 Com o objetivo de contribuir para a melhor apropriação dos conteúdos, 
estes deverão ser trabalhados partindo do mais simples para o mais complexo, ou 
seja, trabalhar os conteúdos aproximando com o contexto real priorizando a 
problematização, contextualização e a conceituação. 
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 Os Conteúdos Estruturantes serão articulados aos conteúdos básicos e 
específicos através das histórias locais e do Brasil e suas relações com a Geral, 
permitindo acesso ao conhecimento de várias ações humanas no tempo e no 
espaço. Esta relação promove a reflexão sobre sujeitos até então excluídos da 
História (indígenas, africanos e asiáticos).  
 
Avaliação: 
  

Nesta proposta curricular, ao se propor reflexões sobre a avaliação no 
ensino de História, objetiva-se favorecer a busca da coerência entre a concepção 
de História defendida e as práticas avaliativas que integram o processo de ensino 
e de aprendizagem. A avaliação estará a serviço da aprendizagem de todos os 
alunos, permeando o conjunto das ações pedagógicas. 
 A avaliação será formativa, diagnóstica e continua articulando fundamentos 
teóricos com atividade práticas integrando o processo ensino e aprendizagem 
construída  
na relação professor-aluno e aluno-aluno, levando em consideração a capacidade 
do educando de compreender, expressar, organizar, memorizar, argumentar, ou 
seja, estar inserido no desenvolvimento social enquanto sujeito histórico, capaz 
de fazer e responder questionamentos, sua evolução cognitiva bem como o 
desenvolvimento das múltiplas habilidades (escrita, leitura, interpretação, análise 
etc). 
 Contemplará o estimulo a investigação e ao espírito crítico, propondo 
trabalhos individuais e em grupo como: produção de textos, sínteses, debates, 
entrevistas, desafios, pesquisas bibliográficas e de campo entre outros. 
 Participação nas mais diversas atividades propostas, também se levará em 
conta assiduidade, pontualidade, responsabilidade, compromisso com a 
aprendizagem, organização de ideias e materiais. 
 Provas para verificação do aprendizado, com ou sem consulta, individual e 
em grupo, oral e escrita.  
 A avaliação deverá contemplar a capacidade de o aluno entender as 
relações de Trabalho, Poder e Cultura nos diferentes tempos e espaços, 
dominando aspectos importantes, como apropriação de conceitos e a 
compreensão dos conteúdos estruturantes na relação com a vivencia, bem como, 
apropriar-se da especificidade. 
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 Desta forma, ao final do trabalho na disciplina de História, espera-se que  
os alunos tenham condições de identificar processos históricos, reconhecer 
criticamente as relações de poder neles existentes, bem como intervirem no 
mundo histórico em que vivem, de modo a se fazerem sujeitos da própria História. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Apresentação geral da disciplina 
 
 
 O Estado de Direito garante a todos os cidadãos a igualdade perante as 
leis, porém sabemos que, historicamente, em nosso país, há um descompasso 
entre o que a lei propõe e a realidade vivida pela sociedade, incluídos, aí, os 
processos de educação.  
 Nesse quadro, que papel desempenha a escola? É nos processos 
educativos, e notadamente nas aulas de Língua Materna, que o estudante 
brasileiro tem a oportunidade de aprimoramento de sua competência linguística, 
de forma a garantir uma inserção ativa e crítica na sociedade.  
 Nesse ambiente escolar, o estudante aprende a ter voz e fazer uso da 
palavra, numa sociedade democrática, mas plena de conflitos e tensões.  
 Vivemos numa época chamada “era da informação” com o acesso rápido à 
leitura de uma infinidade de informações, porém convivemos com o alto índice de 
analfabetismo funcional e o resultado das avaliações demonstra baixo 
desempenho do aluno em relação à compreensão textual. Sendo assim, faz-se 
necessário refletir sobre o ensino da Língua e da Literatura, repensando a atitude 
normativista fundamentada em teorias que tem pouco a dizer sobre a noção de 
discurso, pois trabalha com frases ou palavras isoladas do contexto da atividade 
humana.  
 As diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa assumem uma concepção 
de linguagem como fenômeno social, que nasce da necessidade de interação 
(política, social, econômica) entre os homens. Tendo como base teórica as 
reflexões do Círculo de Bakhtin, defende-se que é no processo de interação social 
que a palavra ganha significado; o ato da fala é de natureza social, não é um 
sistema de formas linguísticas, não se realiza pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal. Isso significa que os homens não recebem a língua pronta 
para ser usada, mas ao fazerem parte dessa comunicação verbal é que a sua 
consciência desperta e começa a operar. 
 Ensinar a língua materna a partir dessa concepção requer que se 
considerem os aspectos sociais e históricos em que o sujeito está inserido, bem 
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como o contexto de produção do enunciado, cujos significados são construídos 
nesse contexto, onde as palavras estão carregadas de conteúdo ideológico que 
partem de alguém e se dirigem a alguém, constituindo o produto da interação do 
locutor e do ouvinte. 
 Sob essa perspectiva, o ensino de Língua Portuguesa visa aprimorar nos 
conhecimentos linguísticos e discursivos dos alunos, para que els possam 
compreender os discursos que os cercam e terem condições de interagir com 
esses discursos. É importante perceber as diversas vozes sociais que se 
defrontam, manifestando diferentes opiniões. É nessa contradição, nesse 
processo dinâmico e histórico dos agentes da interação verbal que ocorre a 
constituição social da linguagem, nas relações sociais, políticas, econômicas e 
culturais. 
 No processo ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa é preciso 
considerar as práticas discursivas que envolvam a leitura, a oralidade e a escrita, 
promovendo o letramento do aluno que significa não só saber ler e escrever, mas 
praticar e usar socialmente a leitura e a escrita, posicionando-se e interagindo no 
contexto em que vive. 
 Para tanto, é preciso propiciar ao educando, a prática, a discussão, a 
leitura de textos das diferentes esferas socais (jornalística, literária, publicitária, 
digital. etc), além da interação da linguagem verbal com outras linguagens 
(multiletramento) como: as artes visuais, a música, o cinema, a fotografia, a 
semiologia gráfica, o vídeo, a televisão, o rádio, a publicidade, os quadrinhos, as 
charges, e todas as formas infográficas criadas pelo homem. 
 Trabalhando nesta concepção, é necessário ter uma visão mais ampla 
sobre o texto, não apenas a formalização do discurso verbal ou não verbal, mas 
também as condições de produção e elaboração e a sua leitura ou a resposta 
ativa, pois segundo Bakhtin, 1999, “o texto ocorre em interação e, por isso 
mesmo, não é compreendido apenas em seus limites formais”. 
 Os gêneros discursivos são constituídos por três elementos: conteúdo 
temático, estilo e construção composicional que fundem-se indissoluvelmente no 
todo do enunciado e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera 
de comunicação. 
 Alguns gêneros são adaptados, transformados, renovados, multiplicados, 
ou até mesmo criados a partir da necessidade que o homem tem de se comunicar 
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com o outro, tendo em vista que todos os diversos campos da atividade humana 
estão ligados ao uso da linguagem. 
 Os gêneros variam assim como a língua, a qual é viva, e não estanque.  Os 
gêneros discursivos são formas comunicativas que são adquiridas nos processos 
interativos. É uma prática social e deve orientar a ação pedagógica com a língua, 
para que não aconteça a pedagogia transmissiva de análises estruturais e 
gramaticais, que dissocia o texto de sua realidade social. 
 O trabalho com os gêneros, portanto, deverá levar em conta que a língua é 
instrumento de poder e que o acesso ao poder, ou sua crítica, é legítimo e é 
direito para todos os cidadãos. Para que isso se concretize, o estudante precisa 
conhecer e ampliar o uso dos registros socialmente valorizados da língua, como a 
norma culta.  
 É na escola que um imenso contingente de alunos que frequentam as 
redes públicas de ensino tem a oportunidade de acesso à norma culta da língua, 
ao conhecimento social e historicamente construído e à instrumentalização que 
favoreça sua inserção social e exercício da cidadania. Contudo, a escola não 
pode trabalhar só com a norma culta, porque não seria democrática, seria a-
histórica e elitista.  
 As Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa não propõe o abandono 
do conhecimento gramatical e tampouco impede que o professor apresente 
regras gramaticais para os alunos, visto que toda língua é constituída de uma 
gramática e de um léxico (ANTUNES, 2003). Vale considerar que, ao utilizar uma 
língua, usamos normas fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. 
Contudo, é importante esclarecer a diferença entre regras de gramática e o 
ensino de nomenclaturas e classificações. As regras, segundo Antunes (2003), 
servem para orientar o uso das unidades da língua, são normas.  
 Tendo em vista a concepção de linguagem como discurso que se efetiva 
nas diferentes práticas sociais, o processo de ensino-aprendizagem na disciplina 
de língua, busca:  
- empregar a língua oral em diferentes situações de uso, saber adequá-la a cada 
contexto e interlocutor, reconhecer as intenções implícitas nos discursos do 
cotidiano e propiciar a possibilidade de um posicionamento diante deles;  
- desenvolver o uso da língua escrita em situações discursivas por meio de 
práticas sociais que considerem os interlocutores, seus objetivos, o assunto 
tratado, além do contexto de produção;  
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- analisar os textos produzidos, lidos e/ou ouvidos, possibilitando que o aluno 
amplie seus conhecimentos linguístico-discursivos;  
- aprofundar, por meio da leitura de textos literários, a capacidade de pensamento 
crítico e a sensibilidade estética, permitindo a expansão lúdica da oralidade, da 
leitura e da escrita;  
- aprimorar os conhecimentos linguísticos, de maneira a propiciar acesso às 
ferramentas de expressão e compreensão de processos discursivos, 
proporcionando ao aluno condições para adequar a linguagem aos diferentes 
contextos sociais, apropriando-se, também da norma padrão.  
  
 É importante ressaltar que tais objetivos e as práticas deles decorrentes 
supõem um processo longitudinal de ensino e aprendizagem que se inicia na 
alfabetização e se estende por toda a vida. 
 
CONTEÚDOS  
 
CONTEÚDO ESTRUTURANTE – PRÁTICAS DISCURSIVAS: ORALIDADE, 
ESCRITA E LEITURA. 
 
 Durante muito tempo, o ensino de Língua Portuguesa foi ministrado por 
meio de conteúdos legitimados no âmbito de uma classe social dominante e pela 
tradição acadêmica/escolar. Esses conteúdos, entretanto, não conseguiram 
universalizar o domínio das práticas linguísticas, notadamente as referentes à 
norma padrão, que constitui a norma legitimada e prestigiada no contexto da 
sociedade brasileira. Na tentativa de mudar esse quadro, no Brasil, na década de 
1980, algumas pesquisas na área da linguística foram realizadas e apresentaram 
abordagens pedagógicas pautando-se na concepção interacionista de linguagem 
para o ensino/aprendizagem de Língua Materna.  
 Entende-se por Conteúdo Estruturante, em todas as disciplinas, o conjunto 
de saberes e conhecimentos de grande dimensão, os quais identificam e 
organizam uma disciplina escolar. A partir dele, advêm os conteúdos a serem 
trabalhados no dia a dia da sala de aula.  
 A seleção do Conteúdo Estruturante está relacionada com o momento 
histórico-social. Na disciplina de Língua Portuguesa, assume-se a concepção de 
linguagem como prática que se efetiva nas diferentes instâncias sociais, sendo 
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assim, o Conteúdo Estruturante da disciplina que atende a essa perspectiva é o 
discurso como prática social.  
 O discurso é efeito de sentidos entre interlocutores, não é individual, ou 
seja, não é um fim em si mesmo, mas tem sua gênese sempre numa atitude 
responsiva a outros textos (BAKHTIN, 1999). Discurso, aqui, é entendido como 
resultado da interação – oral ou escrita – entre sujeitos, é “a língua em sua 
integridade concreta e viva” (BAKHTIN, 1997, p. 181).  
 Brandão (2005) apresenta duas definições para discurso: a primeira delas 
diz respeito ao uso comum da palavra. Nessa acepção, discurso é simplesmente 
fala. A segunda definição, o vê sob o enfoque da ciência da linguagem. O 
discurso é toda a atividade comunicativa entre interlocutores. Os agentes são:  
 É importante, o entendimento de que o discurso pode ser visto como um 
diferente modo de conceber e estudar a língua, uma vez que ela é vista como um 
acontecimento social, envolvida pelos valores ideológicos, está ligada aos seus 
falantes, aos seus atos, às esferas sociais (RODRIGUES, 2005).  
 Ao contrário de uma concepção de linguagem que centraliza o ensino na 
gramática tradicional, o discurso tem como foco o trabalho com os enunciados 
(orais e escritos). Rodrigues (2005) ressalta que o uso da língua efetua-se em 
formas de enunciados, uma vez que o discurso também só existe na forma de 
enunciados. O discurso é produzido por um “eu”, um sujeito que é responsável 
por aquilo que fala e/ou escreve. A localização geográfica, temporal, social, etária 
também são elementos essenciais na constituição dos discursos.  
 Pensemos, então, como o Conteúdo Estruturante desdobra-se no trabalho 
didático-pedagógico com a disciplina de Língua Portuguesa. A Língua será 
trabalhada, na sala de aula, a partir da linguagem em uso, que é a dimensão dada 
pelo Conteúdo Estruturante. Assim, o trabalho com a disciplina considerará os 
gêneros discursivos que circulam socialmente, com especial atenção àqueles de 
maior exigência na sua elaboração formal. 
 Na abordagem de cada gênero, é preciso considerar o tema (conteúdos 
ideológicos), a forma composicional e o estilo (marcas linguísticas e enunciativas).  
 Ao trabalhar com o tema do gênero selecionado, o professor propiciará ao 
aluno a análise crítica do conteúdo do texto e seu valor ideológico, selecionando 
conteúdos específicos, seja para a prática de leitura ou de produção (oral e/ou 
escrita), que explorem discursivamente o texto.  
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 A forma composicional dos gêneros será analisada pelos alunos no intuito 
de compreenderem algumas especificidades e similaridades das relações sociais 
numa dada esfera comunicativa. Para essa análise, é preciso considerar o 
interlocutor do texto, a situação de produção, a finalidade, o gênero ao qual 
pertence, entre outros aspectos.  
 As marcas linguísticas também devem ser abordadas no trabalho com os 
gêneros, para que o aluno compreenda os usos da língua e os sentidos 
estabelecidos pela escolha de um ou de outro elemento linguístico. Essas marcas 
linguísticas apresentam “traços da posição enunciativa do locutor e da forma 
composicional do gênero” (ROJO, 2005, p. 196). Para o aluno observar e refletir 
sobre esses usos da língua, o professor selecionará conteúdos específicos que 
explorem os recursos linguísticos e enunciativos do texto (como: modalizadores, 
operadores argumentativos, recursos de referenciação, modos verbais, 
pontuação, etc.).  
 Nessas abordagens, as práticas de leitura, oralidade, escrita e a análise 
linguística serão contempladas. Vale apontar o papel do professor diante dessas 
práticas: “sua função não se reduz apenas a “transmitir”, a “repassar”, ano após 
ano, conteúdos selecionados por outros; mas alguém que também produz 
conhecimento [...]” (ANTUNES, 2007, p. 156). O professor é quem tem o contato 
direto com o aluno e com as suas fragilidades linguístico-discursivas, seleciona os 
gêneros (orais e escritos) a serem trabalhados de acordo com as necessidades, 
objetivos pretendidos, faixa etária, bem como os conteúdos, sejam eles de 
oralidade, leitura, escrita e/ou análise linguística.  
 
 
Oralidade 
 
 Se a escola, constitucionalmente, é democrática e garante a socialização 
do conhecimento, deve, então, acolher alunos independentemente de origem 
quanto à variação linguística de que dispõem para sua expressão e compreensão 
do mundo.  
 A acolhida democrática da escola às variações linguísticas toma como 
ponto de partida os conhecimentos linguísticos dos alunos, para promover 
situações que os incentivem a falar, ou seja, fazer uso da variedade de linguagem 
que eles empregam em suas relações sociais, mostrando que as diferenças de 
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registro não constituem, científica e legalmente, objeto de classificação e que é 
importante a adequação do registro nas diferentes instâncias discursivas.  
 Devemos lembrar que a criança, quando chega à escola, já domina a 
oralidade, pois cresce ouvindo e falando a língua, seja por meio das cantigas, das 
narrativas, dos causos contados no seu grupo social, do diálogo dos falantes que 
a cercam ou até mesmo pelo rádio, TV e outras mídias.  
 Ao apresentar a hegemonia da norma culta, a escola muitas vezes 
desconsidera os fatores que geram a imensa diversidade linguística: localização 
geográfica, faixa etária, situação socioeconômica, escolaridade, etc. 
(POSSENTI,1996). O professor precisa ter clareza de que tanto a norma padrão 
quanto as outras variedades, embora apresentem diferenças entre si, são 
igualmente lógicas e bem estruturadas. 
  
 
Escrita 
 
 Em relação à escrita, ressalte-se que as condições em que a produção 
acontece determinam o texto. Antunes (2003) salienta a importância de o 
professor desenvolver uma prática de escrita escolar que considere o leitor, uma 
escrita que tenha um destinatário e finalidades, para então se decidir sobre o que 
será escrito, tendo visto que “a escrita, na diversidade de seus usos, cumpre 
funções comunicativas socialmente específicas e relevantes” (ANTUNES, 2003, 
p. 47).  
 Além disso, cada gênero discursivo tem suas peculiaridades: a 
composição, a estrutura e o estilo variam conforme se produza um poema, um 
bilhete, uma receita, um texto de opinião ou científico. Essas e outras 
composições precisam circular na sala de aula em ações de uso, e não a partir de 
conceitos e definições de diferentes modelos de textos.  
 O aperfeiçoamento da escrita se faz a partir da produção de diferentes 
gêneros, por meio das experiências sociais, tanto singular quanto coletivamente 
vividas. O que se sugere, sobretudo, é a noção de uma escrita como formadora 
de subjetividades, podendo ter um papel de resistência aos valores prescritos 
socialmente. A possibilidade da criação, no exercício desta prática, permite ao 
educando ampliar o próprio conceito de gênero discursivo.  
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 É preciso que o aluno se envolva com os textos que produz e assuma a 
autoria do que escreve, visto que ele é um sujeito que tem o que dizer. Quando 
escreve, ele diz de si, de sua leitura de mundo. Bakhtin (1992, p. 289) afirma que 
“todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a posição do 
falante nesse ou naquele campo do objeto de sentido.” A produção escrita 
possibilita que o sujeito se posicione, tenha voz em seu texto, interagindo com as 
práticas de linguagem da sociedade.  
 
 
Leitura 
 
 Compreende-se a leitura como um ato dialógico, interlocutivo, que envolve 
demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas 
de determinado momento. Ao ler, o indivíduo busca as suas experiências, os seus 
conhecimentos prévios, a sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, as 
várias vozes que o constituem.  
 A leitura se efetiva no ato da recepção, configurando o caráter individual 
que ela possui, “[...] depende de fatores lingüísticos e não-linguísticos: o texto é 
uma potencialidade significativa, mas necessita da mobilização do universo de 
conhecimento do outro – leitor – para ser atualizado” (PERFEITO, 2005, p. 54-55) 
 Esse processo implica uma resposta do leitor ao que lê, é dialógico, 
acontece num tempo e num espaço. No ato de leitura, um texto leva a outro e 
orienta para uma política de singularização do leitor que, convocado pelo texto, 
participa da elaboração dos significados, confrontando-o com o próprio saber, 
com a sua experiência de vida.  
 Praticar a leitura em diferentes contextos requer que se compreendam as 
esferas discursivas em que os textos são produzidos e circulam, bem como se 
reconheçam as intenções e os interlocutores do discurso.  
 É nessa dimensão dialógica, discursiva que a leitura deve ser 
experienciada, desde a alfabetização. O reconhecimento das vozes sociais e das 
ideologias presentes no discurso, tomadas nas teorizações de Bakhtin, ajudam na 
construção de sentido de um texto e na compreensão das relações de poder a ele 
inerentes.  
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Literatura 
 
 A literatura como produção humana, está intrinsecamente ligada à vida 
social. O entendimento do que seja o produto literário está sujeito a modificações 
históricas, portanto, não pode ser apreensível somente em sua constituição, mas 
em suas relações dialógicas com outros textos e sua articulação com outros 
campos: o contexto de produção, a crítica literária, a linguagem, a cultura, a 
história, a economia, a história, entre outros. 
 Para Candido (1972), a literatura é vista como arte que 
transforma/humaniza o homem e a sociedade. O autor atribui à literatura três 
funções: a psicológica, a formadora e a social. 
 A primeira, função psicológica, permite ao homem a fuga da realidade, 
mergulhando num mundo de fantasias, o que lhe possibilita momentos de 
reflexão, identificação e catarse. 
 Na segunda, Candido (1972) afirma que a literatura por si só faz parte da 
formação do sujeito, atuando como instrumento de educação, ao retratar 
realidades não reveladas pela ideologia dominante. 
  A função social, por sua vez, é a forma como a literatura retrata os 
diversos segmentos da sociedade, é a representação social e humana. Como 
exemplo, o regionalismo. 
 Eagleton (1983) comenta sobre a dificuldade em definir literatura, uma vez 
que depende da maneira como cada um atribui o significado a uma obra literária, 
tendo em vista que esta se concretiza na recepção. Segundo esse teórico (1983, 
p. 105), “Sem essa constante participação ativa do leitor, não haveria obra 
literária”.  
 Sob esse enfoque sugere-se, que o ensino da literatura seja pensado a 
partir dos pressupostos teóricos da Estética da Recepção e da Teoria do Efeito, 
visto que essas teorias buscam formar um leitor capaz de sentir e de expressar o 
que sentiu, com condições de reconhecer, nas aulas de literatura, um 
envolvimento de subjetividades que se expressam pela tríade obra/autor/leitor, 
por meio de uma interação que está presente na prática de leitura. A escola, 
portanto, deve trabalhar a literatura em sua dimensão estética.  
 Trata-se, de fato, da relação entre o leitor e a obra, e nela a representação 
de mundo do autor que se confronta com a representação de mundo do leitor, no 
ato ao mesmo tempo solitário e dialógico da leitura. Aquele que lê amplia seu 
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universo, mas amplia também o universo da obra a partir da sua experiência 
cultural.  
 O leitor nem sempre teve seu papel respeitado na leitura. Hans Robert 
Jauss, na década de 1960, questionou os estudos relativos à história da literatura 
– apenas historiográfica – e a função do leitor no momento da recepção. Teceu, 
ainda, uma crítica aos métodos de ensino da época, que consideravam apenas o 
texto e o autor numa perspectiva formalista e estruturalista.  
 Esses questionamentos contribuíram para que Jauss (1994) elaborasse a 
teoria conhecida como Estética da Recepção. Nela, o autor apresenta sete teses 
com a finalidade de propor uma metodologia para (re) escrever a história da 
literatura:  
 Na primeira tese, aborda a relação entre leitor e texto, afirmando que o 
leitor dialoga com a obra atualizando-a no ato da leitura. A segunda tese destaca 
o saber prévio do leitor, o qual reage de forma individual diante da leitura, 
influenciado, porém, por um contexto social.  
 A terceira enfatiza o horizonte de expectativas, o autor apresenta a 228déia 
de que é possível medir o caráter artístico de uma obra literária tendo como 
referência o modo e o grau como foi recebida pelo público nas diferentes épocas 
em que foi lida (distância estética)12. A quarta tese aponta a relação dialógica do 
texto, uma vez que, para o leitor, a obra constitui-se respostas para os seus 
questionamentos.  
 Na quinta, Jauss discute o enfoque diacrônico, que reflete sobre o contexto 
em que a obra foi produzida e a maneira como ela foi recebida e (re) produzida 
em diferentes momentos históricos. Trata-se do processo histórico de recepção e 
produção estética. A sexta tese refere-se ao corte sincrônico, no qual o caráter 
histórico da obra literária é visto no viés atual. Jauss defende que a historicidade 
literária é melhor compreendida quando há um trabalho conjunto do enfoque 
diacrônico com o corte sincrônico.  
 Na última tese, o caráter emancipatório da obra literária relaciona a 
experiência estética com a atuação do homem em sociedade, permitindo a este, 
por meio de sua emancipação, desempenhar um papel atuante no contexto 
social.  
 Contemporâneo a Jauss e compartilhando de sua teoria, Wolfgang Iser 
apresenta a Teoria do Efeito, a qual reflete sobre o resultado estético da obra 
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literária no leitor durante a recepção. Ao desenvolver esse estudo, Iser trabalha 
com os conceitos de “leitor implícito”; “estruturas de apelo” e “vazios do texto”.  
 Para Iser (1996, p. 73) “[...] a concepção de leitor implícito designa [...] uma 
estrutura do texto que antecipa a presença do receptor”. Sendo assim, no ato da 
escrita ocorre uma previsão, por parte do autor, de quem será o seu interlocutor, 
aquele que dará vida/sentido ao seu texto. Trata-se de um leitor ideal, que nem 
sempre será o real.  
 O texto literário permite múltiplas interpretações, uma vez que é na 
recepção que ele significa. No entanto, não está aberto a qualquer interpretação. 
O texto é carregado de pistas/estruturas de apelo, as quais direcionam o leitor, 
orientando-o para uma leitura coerente. Além disso, o texto traz lacunas, vazios, 
que serão preenchidos conforme o conhecimento de mundo, as experiências de 
vida, as ideologias, as crenças, os valores, etc., que o leitor carrega consigo.  
 Feitas essas considerações, é importante pensar em que sentido a Estética 
da Recepção e a Teoria do Efeito podem servir como suporte teórico para 
construir uma reflexão válida no que concerne à literatura, levando em conta o 
papel do leitor e a sua formação.  
 
 
BÁSICOS 
 
ANÁLISE LINGUÍSTICA E AS PRÁTICAS DISCURSIVAS 
 
 Os alunos trazem para a escola um conhecimento prático dos princípios da 
linguagem, que assimilam pelas interações cotidianas e usam na observação das 
regularidades, similaridades e diferenças dos elementos metalinguísticos  
empregados em seus discursos.  
 O trabalho de reflexão linguística a ser realizado com esses alunos deve 
voltar-se para a observação e análise da língua em uso, o que inclui morfologia, 
sintaxe, semântica e estilística; variedades linguísticas; as relações e diferenças 
entre língua oral e língua escrita, quer no nível fonológico-ortográfico, quer no 
nível textual e discursivo, visando à construção de conhecimentos sobre o 
sistema linguístico. Vale ressaltar que, ao explorar questões de conhecimentos 
metalinguísticos “nos fixemos nas condições de seus usos e nos efeitos 



230 
 

 

discursivos possibilitados pelo recurso a uma ou a outra regra [...]”, como aponta 
Antunes (2007, p. 81).  
 Dessa forma, o estudo da língua extrapola o tradicional horizonte da 
palavra e da frase. Busca-se, na análise linguística, verificar como os elementos 
verbais (os recursos disponíveis da língua), e os elementos extraverbais (as 
condições e situação de produção) atuam na construção de sentido do texto.  
 Quando se assume a língua como interação, em sua dimensão linguístico-
discursiva, o mais importante é criar oportunidades para o aluno refletir, construir, 
considerar hipóteses a partir da leitura e da escrita de diferentes textos, instância 
em que pode chegar à compreensão de como a língua funciona e à decorrente 
competência textual. O ensino da nomenclatura gramatical, de definições ou 
regras a serem construídas, com a mediação do professor, deve ocorrer somente 
após o aluno ter realizado a experiência de interação com o texto. 
 A prática de análise linguística constitui um trabalho de reflexão sobre a 
organização do texto escrito e/ou falado, um trabalho no qual o aluno percebe o 
texto como resultado de opções temáticas e estruturais feitas pelo autor, tendo 
em vista o seu interlocutor. Sob essa ótica, o texto deixa de ser pretexto para se 
estudar a nomenclatura gramatical e a sua construção passa a ser o objeto de 
ensino.  
 Assim, o trabalho com a gramática deixa de ser visto a partir de exercícios 
tradicionais, e passa a implicar que o aluno compreenda o que seja um bom texto, 
como é organizado, como os elementos gramaticais ligam palavras, frases, 
parágrafos, o aluno refletirá e analisará a adequação do discurso considerando o 
destinatário, o contexto de produção e os efeitos de sentidos provocados pelos 
recursos metalinguísticos utilizados no texto.  
 Ressalta-se que os conhecimentos prévios e o grau de desenvolvimento 
cognitivo e linguístico dos alunos precisam ser considerados pelo professor na 
seleção/escolha dos conteúdos específicos a serem trabalhados em sala de aula.  
 
 
CONTEÚDOS BÁSICOS 
 
6º ano  
GÊNEROS DISCURSIVOS  
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Para o trabalho das práticas de leitura, escrita, oralidade e análise linguística 
serão adotados como conteúdos básicos os gêneros discursivos conforme suas 
esferas sociais de circulação.  
 
LEITURA  
- Tema do texto;  
- Interlocutor;  
- Finalidade;  
- Argumentos do texto;  
- Discurso direto e indireto;  
- Elementos composicionais do gênero;  
- Léxico;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos (como aspas, travessão, negrito), figuras de 
linguagem.  
 
ESCRITA  
- Contexto de produção;  
- Interlocutor;  
- Finalidade do texto;  
- Informatividade;  
- Argumentatividade;  
- Discurso direto e indireto;  
- Elementos composicionais do gênero;  
- Divisão do texto em parágrafos;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos (como aspas, travessão, negrito), figuras de 
linguagem;  
- Processo de formação de palavras;  
- Acentuação gráfica;  
- Ortografia;  
- Concordância verbal/nominal.  
 
ORALIDADE  
- Tema do texto;  
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- Finalidade;  
- Argumentos;  
- Papel do locutor e interlocutor;  
- Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos...;  
- Adequação do discurso ao gênero;  
- Turnos de fala;  
- Variações linguísticas;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição, recursos semânticos  
 
 
7º Ano 
 
LEITURA  
- Tema do texto;  
- Interlocutor;  
- Finalidade do texto;  
- Argumentos do texto;  
- Contexto de produção;  
- Intertextualidade;  
- Informações explícitas e implícitas;  
- Discurso direto e indireto;  
- Elementos composicionais do gênero;  
- Repetição proposital de palavras;  
- Léxico;  
- Ambiguidade;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos (como aspas, travessão, negrito), figuras de 
linguagem.  
 
ESCRITA  
- Contexto de produção;  
- Interlocutor;  
- Finalidade do texto;  
- Informatividade;  
- Discurso direto e indireto;  
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- Elementos composicionais do gênero;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos (como aspas, travessão, negrito), figuras de 
linguagem;  
- Processo de formação de palavras;  
- Acentuação gráfica;  
- Ortografia;  
- Concordância verbal/nominal.  
 
ORALIDADE  
- Tema do texto;  
- Finalidade;  
- Papel do locutor e interlocutor;  
- Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, etc;  
- Adequação do discurso ao gênero;  
- Turnos de fala;  
- Variações linguísticas;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição;  
- Semântica.  
 
 8º Ano 
 
LEITURA  
Conteúdo temático;  
- Interlocutor;  
- Intencionalidade do texto;  
- Argumentos do texto;  
- Contexto de produção;  
- Intertextualidade;  
- Vozes sociais presentes no texto;  
- Elementos composicionais do gênero;  
- Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos (como aspas, travessão, negrito);  
- Semântica:  



234 
 

 

- operadores argumentativos;  
- ambiguidade;  
- sentido figurado;  
- expressões que denotam ironia e humor no texto.  
 
ESCRITA  
- Conteúdo temático;  
- Interlocutor;  
- Intencionalidade do texto;  
- Informatividade;  
- Contexto de produção;  
- Intertextualidade;  
- Vozes sociais presentes no texto;  
- Elementos composicionais do gênero;  
- Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos como aspas, travessão, negrito;  
- Concordância verbal e nominal; 
- Papel sintático e estilístico dos pronomes na organização, retomadas e 
sequenciação do texto;  
- Semântica:  
- operadores argumentativos;  
- ambiguidade;  
- significado das palavras;  
- sentido figurado;  
- expressões que denotam ironia e humor no texto. 
 
ORALIDADE  
- conteúdo temático;  
- finalidade;  
- argumentos;  
- papel do locutor e interlocutor;  
- elementos extralinguísticos: entonação, expressões facial, corporal e gestual, 
pausas; 
- adequação do discurso ao gênero;  
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- turnos de fala;  
- variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre outras);  
- marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição;  
- elementos semânticos;  
- adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições, etc);  
- diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito. 
 
9 Ano 
 
LEITURA  
- conteúdo temático;  
- interlocutor;  
- intencionalidade do texto;  
- argumentos do texto;  
- contexto de produção;  
- intertextualidade;  
- discurso ideológico presente no texto;;  
- vozes sociais presentes no texto;  
- elementos composicionais do gênero;  
- relação de causa e conseqüência entre as partes e elementos do texto;  
- partículas conectivas do texto;  
- progressão referencial no texto;  
- marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos como aspas, travessão, negrito;  
- semântica:  
- operadores argumentativos;  
- polissemia;  
- expressões que denotam ironia e humor no texto. 
  
ESCRITA  
- Conteúdo temático;  
- Interlocutor;  
- Intencionalidade do texto;  
- Informatividade;  
- Contexto de produção;  
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- Intertextualidade;  
- Vozes sociais presentes no texto;  
- Elementos composicionais do gênero;  
- Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto;  
- Partículas conectivas do texto;  
- Progressão referencial no texto;  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos como aspas, travessão, negrito, etc.;  
- Sintaxe de concordância;  
- Sintaxe de regência;  
- Processo de formação de palavras;  
- Vícios de linguagem;  
- Semântica:  
- operadores argumentativos;  
- modalizadores;  
- polissemia. 
 
ORALIDADE  
- Conteúdo temático;  
- Finalidade;  
- Argumentos;  
- Papel do locutor e interlocutor;  
- Elementos extralinguísticos: entonação, expressões facial, corporal e gestual, 
pausas ...;  
- Adequação do discurso ao gênero;  
- Turnos de fala;  
- Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas entre outras);  
- Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição, conectivos;  
- Semântica;  
- Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições, etc.);  
- Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito.  
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ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 Na sala de aula e nos outros espaços de encontro com os alunos, os 
professores de Língua Portuguesa têm o papel de promover o amadurecimento 
do domínio discursivo da oralidade, da leitura e da escrita, para que os estudantes 
compreendam e possam interferir nas relações de poder com seus próprios 
pontos de vista, para que os mesmos estudantes alcancem a sua emancipação e 
a autonomia em relação ao pensamento e às práticas de linguagem 
imprescindíveis ao convívio social. Esse domínio das práticas discursivas 
possibilitará que o aluno modifique, aprimore, reelabore sua visão de mundo e 
tenha voz na sociedade.  
 Além disso, o aprimoramento linguístico possibilitará ao aluno a leitura dos 
textos que circulam socialmente, identificando neles o não dito, o pressuposto, 
instrumentalizando-o para assumir-se como sujeito cuja palavra manifesta, no 
contexto de seu momento histórico e das interações aí realizadas, autonomia e 
singularidade discursiva. 

A PRÁTICA DA ORALIDADE 
 
 No dia a dia da maioria das pessoas, a fala é a prática discursiva mais 
utilizada. Nesse sentido, as atividades orais precisam oferecer condições ao aluno 
de falar com fluência em situações formais; adequar a linguagem conforme as 
circunstâncias (interlocutores, assunto, intenções); aproveitar os imensos 
recursos expressivos da língua e, principalmente, praticar e aprender a 
convivência democrática que supõe o falar e o ouvir. Ao contrário do que se julga, 
a prática oral realiza-se por meio de operações linguísticas complexas, 
relacionadas a recursos expressivos como a entonação.  
 O professor pode planejar e desenvolver um trabalho com a oralidade que, 
gradativamente, permita ao aluno conhecer, usar também a variedade linguística 
padrão e entender a necessidade desse uso em determinados contextos sociais. 
É por meio do aprimoramento linguístico que o aluno será capaz de transitar pelas 
diferentes esferas sociais, usando adequadamente a linguagem tanto em suas 
relações cotidianas quanto nas relações mais formais.  
 A comparação entre as estratégias específicas da oralidade e aquelas da 
escrita faz parte da tarefa de ensinar os alunos a expressarem suas ideias com 
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segurança e fluência. O trabalho com os gêneros orais visa ao aprimoramento 
linguístico, bem como a argumentação. Nas propostas de atividades orais, o 
aluno refletirá tanto a partir da sua fala quanto da fala do outro, sobre:  
- o conteúdo temático do texto oral;  
- elementos composicionais, formais e estruturais dos diversos gêneros usados 
em diferentes esferas sociais;  
- a unidade de sentido do texto oral;  
- os argumentos utilizados;  
- o papel do locutor e do interlocutor na prática da oralidade;  
- observância da relação entre os participantes (conhecidos, desconhecidos, nível 
social, formação, etc.) para adequar o discurso ao interlocutor;  
- os procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação (como a 
repetição, o uso das gírias, a entonação), entre outros. 
 

A PRÁTICA DA LEITURA 
 
 A leitura é vista como um ato dialógico, interlocutivo. O leitor, nesse 
contexto, tem um papel ativo no processo da leitura, e para se efetivar como co-
produtor, procura pistas formais, formula e reformula hipóteses, aceita ou rejeita 
conclusões, usa estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico, nas suas 
experiências e na sua vivência sócio-cultural.  
 Ler é familiarizar-se com diferentes textos produzidos em diversas esferas 
sociais: jornalísticas, artística, judiciária, científica, didático-pedagógica, cotidiana, 
midiática, literária, publicitária, etc. No processo de leitura, também é preciso 
considerar as linguagens não-verbais. A leitura de imagens, como: fotos, 
cartazes, propagandas, imagens digitais e virtuais, figuras que povoam com 
intensidade crescente nosso universo cotidiano. 
 Trata-se de propiciar o desenvolvimento de uma atitude crítica que leva o 
aluno a perceber o sujeito presente nos textos e, ainda, tomar uma atitude 
responsiva diante deles. Sob esse ponto de vista, o professor precisa atuar como 
mediador, provocando os alunos a realizarem leituras significativas. Assim, o 
professor deve dar condições para que o aluno atribua sentidos a sua leitura, 
visando a um sujeito crítico e atuante nas práticas de letramento da sociedade. 
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 Desse modo, para o encaminhamento da prática da leitura, é preciso 
considerar o texto que se quer trabalhar e, então, planejar as atividades. Antunes 
(2003) salienta que conforme variem os gêneros (reportagem, propaganda, 
poemas, crônicas, história em quadrinhos, entrevistas, blog), conforme variem a 
finalidade pretendida com a leitura (leitura informativa, instrumental, 
entretenimento...), e, ainda, conforme variem o suporte (jornal, televisão, revista, 
livro, computador...), variam também as estratégias a serem usadas. 
 Na sala de aula, é necessário analisar, nas atividades de interpretação e 
compreensão de um texto: os conhecimentos de mundo do aluno, os 
conhecimentos linguísticos, o conhecimento da situação comunicativa, dos 
interlocutores envolvidos, dos gêneros e suas esferas, do suporte em que o 
gênero está publicado, de outros textos (intertextualidade).  
 Para o encaminhamento da prática de leitura, é relevante que o professor 
realize atividades que propiciem a reflexão e discussão, tendo em vista o gênero 
a ser lido: do conteúdo temático, da finalidade, dos possíveis interlocutores, das 
vozes presentes no discurso e o papel social que elas representam, das 
ideologias apresentadas no texto, da fonte, dos argumentos elaborados, da 
intertextualidade. 
 
A PRÁTICA DA ESCRITA 
 
 O exercício da escrita leva em conta a relação entre o uso e o aprendizado 
da língua, sob a premissa de que o texto é um elo de interação social e os 
gêneros discursivos são construções coletivas. Assim, entende-se o texto como 
uma forma de atuar, de agir no mundo. Escreve-se e fala-se para convencer, 
vender, negar, instruir, etc.  
 Pensar que o domínio da escrita é inato ou uma dádiva restrita a um 
pequeno número de sujeitos implica distanciá-la dos alunos. Quando a escrita é 
supervalorizada e descontextualizada, torna-se mero exercício para preencher o 
tempo, reforçando a baixa auto-estima linguística dos alunos, que acabam 
compreendendo a escrita como privilégio de alguns. Tais valores afastam a 
linguagem escrita do universo de vida dos usuários, como se ela fosse um 
processo à parte, externo aos falantes, que, nessa perspectiva, não constroem a 
língua, mas aprendem o que os outros criaram. 
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 Há diversos gêneros que podem ser trabalhados em sala de aula para 
aprimorar a prática de escrita. A seguir, citam-se alguns; contudo, ressalta-se que 
os gêneros escritos não se reduzem a esses exemplos: convite, bilhete, carta, 
cartaz, notícia, editorial, artigo de opinião, carta do leitor, relatórios, resultados de 
pesquisa, resumos, resenhas, solicitações, requerimentos, crônica, conto, poema, 
relatos de experiência, receitas. Destaca-se, também, a importância de realizar 
atividades com os gêneros digitais, como: e-mail, blog, chat, lista de discussão, 
fórum de discussão, dentre outros, experienciando usos efetivos da linguagem 
escrita na esfera digital. 
 Na prática da escrita, há três etapas que podem ser ampliadas e 
adequadas de acordo com o contexto:  
 - inicialmente, essa prática requer que tanto o professor quanto o aluno 
planejem o que será produzido: é o momento de ampliar as leituras sobre a 
temática proposta; ler vários textos do gênero solicitado para a escrita, a fim de 
melhor compreender a esfera social em que este circula; delimitar o tema da 
produção; definir o objetivo e a intenção com que escreverá; prever os possíveis 
interlocutores; pensar sobre a situação em que o texto irá circular; organizar as 
ideias;  
 - em seguida, o aluno escreverá a primeira versão sobre a proposta 
apresentada, levando em conta a temática, o gênero e o interlocutor, selecionará 
seus argumentos, suas ideias; enfim, tudo que fora antes planejado, uma vez que 
essa etapa prevê a anterior (planejar) e a posterior (rever o texto);  
 - depois, é hora de reescrever o texto, levando em conta a intenção que se 
teve ao produzi-lo: nessa etapa, o aluno irá rever o que escreveu, refletir sobre 
seus argumentos, suas ideias, verificar se os objetivos foram alcançados; 
observar a continuidade temática; analisar se o texto está claro, se atende à 
finalidade, ao gênero e ao contexto de circulação; avaliar se a linguagem está 
adequada às condições de produção, aos interlocutores; rever as normas de 
sintaxe, bem como a pontuação, ortografia, paragrafação. 
 Por meio desse processo, que vivencia a prática de planejar, escrever, 
revisar e reescrever seus textos, o aluno perceberá que a reformulação da escrita 
não é motivo para constrangimento. O ato de revisar e reformular é, antes de 
mais nada, um processo que permite ao locutor refletir sobre seus pontos de 
vista, sua criatividade, seu imaginário.  
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 O refazer textual pode ocorrer de forma individual ou em grupo, 
considerando a intenção e as circunstâncias da produção e não a mera 
“higienização” do texto do aluno, para atender apenas aos recursos exigidos pela 
gramática. O refazer textual deve ser, portanto, atividade fundamentada na 
adequação do texto às exigências circunstanciais de sua produção 
 
LITERATURA 
 
 Partindo dos pressupostos teóricos apresentados na Estética da Recepção 
e na Teoria do Efeito, as professoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de 
Aguiar elaboraram o Método Recepcional, o qual é sugerido, nestas Diretrizes, 
como encaminhamento metodológico para o trabalho com a Literatura.  
 Encaminhamento sugerido devido ao papel que se atribui ao leitor, uma 
vez que este é visto como um sujeito ativo no processo de leitura, tendo voz em 
seu contexto. Além disso, esse método proporciona momentos de debates, 
reflexões sobre a obra lida, possibilitando ao aluno a ampliação dos seus 
horizontes de expectativas.  
 Essa proposta de trabalho, de acordo com Bordini e Aguiar (1993), tem 
como objetivos: efetuar leituras compreensivas e críticas; ser receptivo a novos 
textos e a leitura de outrem; questionar as leituras efetuadas em relação ao seu 
próprio horizonte cultural; transformar os próprios horizontes de expectativas, bem 
como os do professor, da escola, da comunidade familiar e social. 
  
ANÁLISE LINGUÍSTICA  
 
 A análise linguística é uma prática didática complementar às práticas de 
leitura, oralidade e escrita, faz parte do letramento escolar, visto que possibilita “a 
reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais e textual-discursivos que 
perpassam os usos linguísticos, seja no momento de ler/escutar, de produzir 
textos ou de refletir sobre esses mesmos usos da língua” (MENDONÇA, 2006, p. 
204).  
 Essa prática abre espaço para as atividades de reflexão dos recursos 
linguísticos e seus efeitos de sentido nos textos. Antunes (2007, p. 130) ressalta 
que o texto é a única forma de se usar a língua: “A gramática é constitutiva do 
texto, e o texto é constitutivo da atividade da linguagem. [...] Tudo o que nos deve 
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interessar no estudo da língua culmina com a exploração das atividades textuais e 
discursivas”.  
 Considerando a interlocução como ponto de partida para o trabalho com o 
texto, os conteúdos gramaticais devem ser estudados a partir de seus aspectos 
funcionais na constituição da unidade de sentido dos enunciados. Daí a 
importância de considerar não somente a gramática normativa, mas também as 
outras, como a descritiva, a internalizada e, em especial, a reflexiva no processo 
de ensino de Língua Portuguesa. 
 
ORALIDADE:  
- as variedades linguísticas e a adequação da linguagem ao contexto de uso: 
diferentes registros, grau de formalidade em relação ao gênero discursivo;  
- os procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação (como a 
repetição, o uso das gírias, a entonação), entre outros;  
- as diferenças lexicais, sintáticas e discursivas que caracterizam a fala formal e a 
informal;  
- os conectivos como mecanismos que colaboram com a coesão e coerência do 
texto, uma vez que tais conectivos são marcadores orais e, portanto, devem ser 
utilizados conforme o grau de formalidade/informalidade do gênero, etc.  
 
LEITURA:  
- as particularidades (lexicais, sintáticas e textuais) do texto em registro formal e 
do texto em registro informal;  
- a repetição de palavras (que alguns gêneros permitem) e o efeito produzido;  
- o efeito de uso das figuras de linguagem e de pensamento (efeitos de humor, 
ironia, ambiguidade, exagero, expressividade, etc);  
- léxico;  
- progressão referencial no texto;  
- os discursos diretos, indireto e indireto livre na manifestação das vozes que 
falam no texto.  
 
ESCRITA:  
Por meio do texto dos alunos, num trabalho de reescrita do texto ou de partes do 
texto, o professor pode selecionar atividades que reflitam e analisam os aspectos:  
- discursivos (argumentos, vocabulário, grau de formalidade do gênero);  
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- textuais (coesão, coerência, modalizadores, operadores argumentativos, 
ambiguidades, intertextualidade, processo de referenciação);  
- estruturais (composição do gênero proposto para a escrita/oralidade do texto, 
estruturação de parágrafos);  
- normativos (ortografia, concordância verbal/nominal, sujeito, predicado, 
complemento, regência, vícios da linguagem...);  
Ainda nas atividades de leitura e escrita, ao que se refere à análise linguística, 
partindo das sugestões de Antunes (2007, p. 134), ressaltam-se algumas 
propostas que focalizam o texto como parte da atividade discursiva, tais como 
análise:  
- dos recursos gráficos e efeitos de uso, como: aspas, travessão, negrito, itálico, 
sublinhado, parênteses, etc.;  
- da pontuação como recurso sintático e estilístico em função dos efeitos de 
sentido, entonação e ritmo, intenção, significação e objetivos do texto;  
- do papel sintático e estilístico dos pronomes na organização, retomadas e 
sequenciação do texto;  
- do valor sintático e estilístico dos modos e tempos verbais em função dos 
propósitos do texto, estilo composicional e natureza do gênero discursivo;  
- do efeito do uso de certas expressões que revelam a posição do falante em 
relação ao que diz – expressões modalizadoras (ex: felizmente, 
comovedoramente, etc.);  
- da associação semântica entre as palavras de um texto e seus efeitos para 
coesão e coerência pretendidas;  
- dos procedimentos de concordância verbal e nominal;  
- da função da conjunção, das preposições, dos advérbios na conexão do sentido 
entre o que vem antes e o que vem depois em um texto. 
 
Cabe ao professor planejar e desenvolver atividades que possibilitem aos alunos 
a reflexão sobre o seu próprio texto, tais como atividades de revisão, de 
reestruturação ou refacção, de análise coletiva de um texto selecionado e sobre 
outros textos, de diversos gêneros que circulam no contexto escolar e 
extraescolar. 
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AVALIAÇÃO 
 
 É imprescindível que a avaliação em Língua Portuguesa e Literatura seja 
um processo de aprendizagem contínuo e dê prioridade à qualidade e ao 
desempenho do aluno ao longo do ano letivo. 
 A Lei n. 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 
destaca a chamada avaliação formativa (capítulo II, artigo 24, inciso V, item a: 
“avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais”), vista como mais adequada ao dia-a-dia da 
sala de aula e como grande avanço em relação à avaliação tradicional, que se 
restringe tão somente ao somativo ou classificatório. 
 A avaliação formativa considera que os alunos possuem ritmos e 
processos de aprendizagem diferentes e, por ser contínua e diagnóstica, aponta 
dificuldades, possibilitando que a intervenção pedagógica aconteça a todo tempo. 
Informa ao professor e ao aluno acerca do ponto em que se encontram e contribui 
com a busca de estratégias para que os alunos aprendam e participem mais das 
aulas.  
Sob essa perspectiva, estas Diretrizes recomendam:  
 - Oralidade: será avaliada em função da adequação do discurso/texto aos 
diferentes interlocutores e situações. Num seminário, num debate, numa troca 
informal de ideias, numa entrevista, num relato de história, as exigências de 
adequação da fala são diferentes e isso deve ser considerado numa análise da 
produção oral. Assim, o professor verificará a participação do aluno nos diálogos, 
relatos e discussões, a clareza que ele mostra ao expor suas ideias, a fluência da 
sua fala, a argumentação que apresenta ao defender seus pontos de vista. O 
aluno também deve se posicionar como avaliador de textos orais com os quais 
convive, como: noticiários, discursos políticos, programas televisivos, e de suas 
próprias falas, formais ou informais, tendo em vista o resultado esperado.  
 - Leitura: serão avaliadas as estratégias que os estudantes empregam para 
a compreensão do texto lido, o sentido construído, as relações dialógicas entre 
textos, relações de causa e consequência entre as partes do texto, o 
reconhecimento de posicionamentos ideológicos no texto, a identificação dos 
efeitos de ironia e humor em textos variados, a localização das informações tanto 
explícitas quanto implícitas, o argumento principal, entre outros. É importante 
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avaliar se, ao ler, o aluno ativa os conhecimentos prévios; se compreende o 
significado das palavras desconhecidas a partir do contexto; se faz inferências 
corretas; se reconhece o gênero e o suporte textual. Tendo em vista o 
multiletramento, também é preciso avaliar a capacidade de se colocar diante do 
texto, seja ele oral, escrito, gráficos, infográficos, imagens, etc.  Não é demais 
lembrar que é importante considerar as diferenças de leituras de mundo e o 
repertório de experiências dos alunos, avaliando assim a ampliação do horizonte 
de expectativas. O professor pode propor questões abertas, discussões, debates 
e outras atividades que lhe permitam avaliar a reflexão que o aluno faz a partir do 
texto.  
 - Escrita: é preciso ver o texto do aluno como uma fase do processo de 
produção, nunca como produto final. O que determina a adequação do texto 
escrito são as circunstâncias de sua produção e o resultado dessa ação. É a partir 
daí que o texto escrito será avaliado nos seus aspectos discursivo-textuais, 
verificando: a adequação à proposta e ao gênero solicitado, se a linguagem está 
de acordo com o contexto exigido, a elaboração de argumentos consistentes, a 
coesão e coerência textual, a organização dos parágrafos. Tal como na oralidade, 
o aluno deve se posicionar como avaliador tanto dos textos que o rodeiam quanto 
de seu próprio. No momento da refacção textual, é pertinente observar, por 
exemplo: se a intenção do texto foi alcançada, se há relação entre partes do texto, 
se há necessidade de cortes, devido às repetições, se é necessário substituir 
parágrafos, ideias ou conectivos.  
 - Análise Linguística: é no texto – oral e escrito – que a língua se manifesta 
em todos os seus aspectos discursivos, textuais e gramaticais. Por isso, nessa 
prática pedagógica, os elementos linguísticos usados nos diferentes gêneros 
precisam ser avaliados sob uma prática reflexiva e contextualizada que lhes 
possibilitem compreender esses elementos no interior do texto. Dessa forma, o 
professor poderá avaliar, por exemplo, o uso da linguagem formal e informal, a 
ampliação lexical, a percepção dos efeitos de sentidos causados pelo uso de 
recursos linguísticos e estilísticos, as relações estabelecidas pelo uso de 
operadores argumentativos e modalizadores, bem como as relações semânticas 
entre as partes do texto (causa, tempo, comparação, etc.). Uma vez entendidos 
estes mecanismos, os alunos podem incluí-los em outras operações linguísticas  
e de reestruturação do texto. 
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 Com o uso da língua oral e escrita em práticas sociais, os alunos são 
avaliados continuamente em termos desse uso, pois efetuam operações com a 
linguagem e refletem sobre as diferentes possibilidades de uso da língua, o que 
lhes permitem o aperfeiçoamento linguístico constante, o letramento. 
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MATEMÁTICA 
 
Apresentação e Justificativa 
 

Nesta Proposta Pedagógica apresenta-se um resgate histórico da 
Matemática, desde suas origens até sua caracterização como ciência. A partir 
disso, busca-se compreender como essa disciplina se configurou no currículo 
escolar brasileiro. 

A Matemática surgiu com os babilônios que, por volta de 2000 a.C., 
já faziam registros daquilo que hoje podem ser classificados como álgebra 
elementar. Foram deles os primeiros registros a respeito de ideias que se 
originaram das configurações físicas e geométricas, da comparação das formas, 
tamanhos e quantidades. Mas foi com os gregos, nos séculos VI e V a.C., que 
regras, princípios lógicos e exatidão de resultados foram registrados.  

No século XVII d.C., graças à influência dos filósofos gregos, ocorreu a 
sistematização das matemáticas estáticas, ou seja, desenvolveram-se a 
aritmética, a geometria, a álgebra e a trigonometria. 

Importante papel para a disciplina  tiveram os sofistas, no século V a.C , 
que criaram as primeiras propostas de ensino baseadas em práticas pedagógicas 
e a eles devemos também a popularização do ensino da Matemática. 

Entre os séculos IV a II a.C., a educação era ministrada de forma clássica e 
enciclopédica e o ensino de Matemática desse período estava reduzido a contar 
números naturais, cardinais e ordinais, fundamentado na memorização e na 
repetição. Nessa época, destaca-se o grego Euclides, que influenciou (e 
influencia até os dias atuais) o ensino e a aprendizagem devido à sistematização 
do conhecimento matemático de então, por volta de 330 e 320 a.C., na obra 
Elementos (CAJORI, 2007). O conhecimento matemático por ele sistematizado 
continua presente e sendo abordado na Educação Básica. 

A partir do século I a. C, a Matemática se torna disciplina básica na 
formação de pessoas, desdobrada nas disciplinas de aritmética, geometria, 
música e astronomia. 

A religiosidade da Idade Média interferiu na Matemática, que nesse período 
passou a ser ensinada para entender os cálculos do calendário litúrgico e 
determinar as datas religiosas. Entretanto, no Oriente, ocorreram produções 
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matemáticas entre os hindus, árabes, persas e chineses que se configuraram em 
importantes avanços relativos ao conhecimento algébrico (MIORIM, 1998). 

Os séculos XV e XVI são significativos porque as descobertas matemáticas 
desse período contribuíram para uma fase de grande progresso científico e 
econômico aplicado na construção, aperfeiçoamento e uso produtivo de máquinas 
e equipamentos, tais como: arma de fogo, imprensa, moinhos de vento, relógios e 
embarcações. No Brasil, na metade do século XVI, os jesuítas instalaram colégios 
católicos e contribuíram para o processo pelo qual a Matemática viria a ser 
introduzida como disciplina nos currículos da escola brasileira.  

Desde o final do século XVI ao início do século XIX, o ensino da 
Matemática, desdobrado em aritmética, geometria, álgebra e trigonometria, 
contribuíram para formar diversos profissionais como engenheiros, geógrafos e 
topógrafos. 

No final do século XIX e início do século XX, o ensino da Matemática foi 
revisto em encontros internacionais, nos quais se elaboraram propostas 
pedagógicas que contribuíram para legitimar a Matemática como disciplina 
escolar e para vincular seu ensino com os ideais e as exigências advindas das 
transformações sociais e econômicas dos últimos séculos. Essas discussões 
chegaram ao Brasil por intermédio de integrantes do corpo docente do Imperial 
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, criado em 1837, como modelo para a escola 
secundária no país. Como consequência, acarretou uma reforma no programa 
dessa disciplina que juntou aritmética, álgebra, geometria e trigonometria numa 
única, denominada Matemática.  

O início da modernização do ensino da Matemática no país ocorreu 
simultaneamente às discussões do movimento da Escola Nova, que propunha um 
ensino orientado por uma concepção empírico-ativista ao valorizar os processos 
de aprendizagem e o envolvimento do estudante em atividades de pesquisa, 
lúdicas, resolução de problemas, jogos e experimentos. Além de contribuir para a 
caracterização da Matemática como disciplina, esta tendência do escolanovismo 
orientou a formulação da metodologia do ensino da Matemática na Reforma 
Francisco Campos, em 1931. Também influenciou a produção de materiais 
didáticos. 

Outras tendências, concomitantemente a empírico-ativista (escolanovista), 
influenciaram o ensino da Matemática em nosso país. Muitas fundamentam o 
ensino até hoje, dentre as quais se destacam as tendências: formalista clássica, 
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formalista moderna, tecnicista, construtivista, socioetnocultural e histórico-crítica 
(FIORENTINI, 1995).  

A tendência que prevaleceu no Brasil até o final da década de1950 foi 
formalista clássica, para a qual a finalidade do conhecimento matemático era o 
desenvolvimento do pensamento lógico-dedutivo. Logo, a aprendizagem era 
centrada no professor e no seu papel de transmissor e expositor do conteúdo 
(FIORENTINI, 1995). Após a década de 1950, observou-se a tendência formalista 
moderna em que o ensino também era centrado no professor, que demonstrava 
os conteúdos em sala de aula. O Movimento da Matemática Moderna que se 
seguiu motivou o início de estudos e debates sobre a renovação pedagógica por 
meio de uma discussão aberta e organizada por alguns grupos de estudos. Mas, 
antes de se chegar a uma proposta diferenciada para o ensino e a aprendizagem 
dessa disciplina no país, vivenciamos um período no qual sobressaiu a escola 
tecnicista. 

O golpe de 1964 e a tendência pedagógica tecnicista que se seguiu 
propiciaram um caráter mecanicista e pragmático do ensino da Matemática no 
decorrer da década de 70. O método de aprendizagem enfatizado era a 
memorização de princípios e fórmulas, o desenvolvimento e as habilidades de 
manipulação de algoritmos e expressões algébricas e de resolução de problemas. 

A pedagogia tecnicista não se centrava no professor ou no estudante, mas 
nos objetivos instrucionais, nos recursos e nas técnicas de ensino. Os conteúdos 
eram organizados por especialistas, muitas vezes em kits de ensino e ficavam 
disponíveis em livros didáticos, manuais, jogos pedagógicos e recursos 
audiovisuais. 

A tendência construtivista, que favoreceu as discussões sobre o ensino na 
década de 80, entendia que o conhecimento matemático resultava de ações 
interativas e reflexivas dos estudantes no ambiente ou nas atividades 
pedagógicas. Enfatizava, portanto, mais o processo e menos ao produto do 
conhecimento. Nesse período também contribuíram para a mudança no ensino da 
Matemática a tendência pedagógica socioetnocultural e a Etnomatemática. Sob 
essa perspectiva, a matemática deixou de ser vista como um conjunto de 
conhecimentos universais e teoricamente bem definidos e passou a ser 
considerada como um saber dinâmico, prático e relativo. A relação professor-
estudante, nesta concepção, era a dialógica. 
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No Brasil, somente em meados de 1984, aparece a tendência histórico-
crítica, cuja metodologia fundamenta-se no materialismo histórico, que busca a 
construção do conhecimento a partir da prática social, superando a crença na 
autonomia e na “dependência absolutas da educação em face das condições 
sociais vigentes” (SAVIANI, 1997, p. 76). Na matemática, essa tendência é vista 
como um saber vivo, dinâmico, construído para atender às necessidades sociais, 
econômicas e teóricas em um determinado período histórico. Nessa tendência, 
aprender Matemática consiste em criar estratégias que possibilitam ao aluno 
atribuir sentido e construir significado às ideias matemáticas de modo a tornar-se 
capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar. O papel do 
professor é articular o processo pedagógico, a visão de mundo do aluno, suas 
opções diante da vida, da história e do cotidiano. 

Nesse contexto, no final da década de 1980, o Estado do Paraná produziu 
coletivamente um documento de referência curricular para sua rede pública de 
Ensino Fundamental denominado Currículo Básico, o qual portaria o germe da 
Educação Matemática, cujas ideias começavam a se firmar no Brasil e compõem 
a proposta apresentadas nestas Diretrizes Curriculares.  

A partir dos textos do Currículo Básico, a Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED) iniciou, em 1987, discussões coletivas para 
elaboração de novas propostas curriculares.  

Com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, 
aprovada em 20 de dezembro de 1996, procura-se adequar o ensino brasileiro às 
transformações do mundo do trabalho, fruto da globalização econômica e 
apresenta novas interpretações para o ensino da Matemática. A partir de 1998, o 
Ministério da Educação distribuiu os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
que para o Ensino Fundamental apresentavam conteúdos da Matemática. Porém, 
para o Ensino Médio, orientavam as práticas docentes tão somente para o 
desenvolvimento de competências e habilidades, destacando o trabalho com os 
temas transversais, em prejuízo da discussão da importância do conteúdo 
disciplinar e da apresentação de uma relação desses conteúdos para aquele nível 
de ensino. 

As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica e a nossa 
proposta resgatam a importância do conteúdo matemático e da disciplina 
Matemática no processo de ensino e aprendizagem. É imprescindível que o 
estudante se aproprie do conhecimento de forma que “compreenda os conceitos e 
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princípios matemáticos, raciocine claramente e comunique ideias matemáticas, 
reconheça suas aplicações e aborde problemas matemáticos com segurança” 
(LORENZATO e VILA, 1993, p. 41). Para tanto, o trabalho docente necessita 
emergir da disciplina Matemática e ser organizado em torno do conteúdo 
matemático e, por conseguinte, se faz necessário uma fundamentação teórica e 
metodológica. 

 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

A Educação Matemática é uma área que engloba inúmeros saberes, em 
que apenas o conhecimento da Matemática e a experiência de magistério não são 
considerados suficientes para atuação profissional (FIORENTINI & 
LORENZATO,2001), pois envolve o estudo dos fatores que influem, direta ou 
indiretamente, sobre os processos de ensino e de aprendizagem em Matemática 
(CARVALHO, 1991). 

O objeto de estudo desse conhecimento ainda está em construção, porém, 
está centrado na prática pedagógica e engloba as relações entre o ensino, a 
aprendizagem e o conhecimento matemático (FIORENTINI & LORENZATO, 
2001), e envolve o estudo de processos que investigam como o estudante 
compreende e se apropria da própria Matemática “concebida como um conjunto 
de resultados, métodos, procedimentos, algoritmos etc.” (MIGUEL & MIORIM, 
2004, p. 70). 

Investiga, também, como o aluno, por intermédio do conhecimento 
matemático, desenvolve valores e atitudes de natureza diversa, visando a sua 
formação integral como cidadão. Aborda o conhecimento matemático sob uma 
visão histórica, de modo que os conceitos são apresentados, discutidos, 
construídos e reconstruídos, influenciando na formação do pensamento do aluno. 

Nessa proposta requer que o professor reflita sobre sua prática para tornar-
se um educador matemático e um pesquisador em contínua formação. Nesse 
encaminhamento, é importante que o professor reflita sobre a sua concepção de 
Matemática enquanto campo de conhecimento levando em consideração dois 
aspectos: 
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- Pode-se conceber a Matemática tal como ela vem exposta na maioria dos 
livros didáticos, como algo pronto e acabado, em que os capítulos se encadeiam 
de forma linear, sequencial e sem contradições; 

- Pode-se acompanhar a Matemática em seu desenvolvimento progressivo 
de elaboração, de modo a descobrir-se suas hesitações, dúvidas, contradições, 
as quais um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar, para que 
logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras contradições no fazer 
matemático. Isto é, sempre haverá novos problemas por resolver. (CARAÇA, 
2002, p. XXIII). 

Nessa ação reflexiva, abre-se espaço para um discurso matemático voltado 
tanto para aspectos cognitivos como para a relevância social do ensino da 
Matemática. Isso implica olhar tanto do ponto de vista do ensinar e do aprender 
Matemática, quanto do seu fazer, do seu pensar e da sua construção histórica, 
buscando compreendê-los (MEDEIROS, 1987). 

Pela Educação Matemática, almeja-se um ensino que possibilite aos 
estudantes análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e 
formulação de idéias. 

É necessário que o processo pedagógico em Matemática contribua para 
que o estudante tenha condições de constatar regularidades, generalizações e 
apropriação de linguagem adequada para descrever e interpretar fenômenos 
matemáticos e de outras áreas do conhecimento. 
 
CONTEÚDOS: 
 

Série Estruturantes Básicos 
 
 
 
 
 
 
 

 
6ºAno 

 

 
 
 

Números e 
Álgebra 

Sistemas de Numeração 
Números naturais 
Múltiplos e divisores 
Potenciação e Radiciação 
Números Fracionários 
Números Decimais 

 
 
 

Grandezas e 
Medidas 

 
 

Medidas de Comprimento 
Medidas de Massa 
Medidas de Área 
Medidas de Volume 
Medidas de Tempo 
Medidas de Ângulos 
Sistema Monetário  

Geometrias 
Geometria Plana 
Geometria Espacial 

Tratamento à Dados, Tabelas e Gráficos 
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Informação Porcentagem 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º Ano 

 
 

Números e 
Álgebra 

 

Números Inteiros 
Números Racionais 
Equação e Inequação do 1º grau 
Razão e Proporção 
Regra de Três Simples 

Grandezas e 
Medidas 

Medidas de Temperatura 
Medidas de Ângulo 

 
Geometrias 

 
Geometria Plana 
Geometria Espacial 
Geometria não-euclidianas 

 
 

Tratamento à 
Informação 

Pesquisa Estatística 
Média Aritmética 
Moda e Mediana 
Juros Simples 

 
 
 
 
 
 
 
 

8º Ano 
 
 
 
 
 
 

 
 

Números e 
Álgebra 

 

Números Racionais e Irracionais 
Sistemas de Equação do 1º Grau 
Potências 
Monômios e Polinômios 
Produtos Notáveis 

 
Grandezas e 

Medidas 
Medidas de Comprimento 
Medidas de Área 
Medidas de Volume 
Medidas de ângulos 
Medidas de capacidade 

Geometrias 
 

Geometria Plana 
Geometria Espacial 
Geometria Analítica 
Geometria não-euclidiana 

  
Tratamento à 
Informação 

Gráfico de Informação 
População e Amostra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9º Ano 

 
 
 

Números e 
Álgebra 

 

Números Reais 
Propriedades dos Radicais 
Equação do 2º Grau 
Teorema de Pitágoras 
Equações Irracionais 
Equações Biquadradas 
Regra de Três Composta 

Grandezas e 
Medidas 

Relações Métricas no Triângulo Retângulo 
Trigonometria no Triângulo Retângulo 

Funções 
 

Noção Intuitiva de Função Afim 
Noção Intuitiva de Função Quadrática 

 
 

Geometrias 
Geometria Plana 
Geometria Espacial 
Geometria Analítica 
Geometria não-euclidianas 

 
Tratamento à 

Noções de Análise Combinatória 
Noções de Probabilidade estatística 
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Informação Estatística 
  Juros compostos 

 
 
 
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 A articulação dos Conteúdos Estruturantes com os Conteúdos básicos e 
Específicos em relações de interdependências visando enriquecer o processo 
pedagógico é fundamental para a construção do conhecimento matemático. 
Como afirma Machado, não devemos abordar os conteúdos de forma 
fragmentada, como se os conteúdos de ensino existissem em patamares 
distintos, desvinculados. 
“ [...] o significado curricular de cada disciplina não pode resultar de apreciação 
isolada de seus conteúdos, mas sim do modo como se articula” (MACHADO, 
1993, p. 28) 

Os conteúdos matemáticos devem ser abordados de forma articulada, 
possibilitando uma intercomunicação e complementação dos conceitos 
pertinentes. Nessa perspectiva as tendências metodológicas da Educação 
Matemática: resolução de problemas, modelagem matemática, mídias 
tecnológica, etnomatemática, história da matemática e investigações matemáticas 
sugerem encaminhamentos metodológicos e servem de aporte teórico para as 
abordagens dos conteúdos, valorizando os conhecimentos de cada aluno, quer 
seja adquiridos em séries anteriores ou de forma intuitiva . Estes conhecimentos e 
experiências provenientes das vivências dos alunos deverão ser aprofundados e 
sistematizados, ampliando-os e generalizando-os. É importante a utilização de 
recursos didáticos-pedagógicos e tecnológicos como instrumentos de 
aprendizagem. De modo a fundamentar a prática docente através da articulação 
entre os conteúdos específicos, conteúdos básicos e seus respectivos conteúdos 
estruturantes e também entre outros conteúdos estruturantes de modo que não 
ocorra uma abordagem isolada de forma que suas significações sejam 
reforçadas, refinadas e intercomunicadas.  

Tendências metodológicas que compõem o campo do estudo da Educação 
Matemática: 

I - Resolução de Problemas: É um dos desafios do ensino da matemática. 
O professor deve fazer uso de práticas metodológicas, como exposição oral e 
resolução de exercícios. 
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II - Etnomatemática: O papel da etnomatemática é reconhecer e registrar 
questões de relevância social que produzem o conhecimento matemático. Leva 
em conta que não existe um único, mas vários e distintos conhecimentos e todos 
são importantes. 

III - Modelagem Matemática: A modelagem matemática tem como 
pressuposto a problematização de situações do cotidiano. O trabalho pedagógico 
com a modelagem matemática possibilita a intervenção do estudante nos 
problemas reais do meio social e cultural em que vive, por isso, contribui para sua 
formação crítica. 

IV - Mídias Tecnológicas: Os recursos tecnológicos, como software, a 
televisão, as calculadoras, os aplicativos da internet, entre outros, têm favorecido 
as experimentações matemáticas e potencializado formas de resolução de 
problemas, inserindo diversas formas de ensinar e aprender, e valorizando o 
processo de produção de conhecimentos. 

V — História da Matemática: A abordagem histórica deve orientar na 
elaboração de atividades, na criação das situações-problema, na busca de 
referências para compreender melhor os conceitos matemáticos. Pode promover 
uma aprendizagem significativa, pois propicia ao estudante entender que o 
conhecimento matemático é construído historicamente a partir das situações 
concretas e necessidades reais. 

VI - Investigações Matemáticas: É um problema em aberto e, por isso, as 
coisas acontecem de forma diferente do que na resolução de problemas e 
exercícios. Na investigação matemática, o aluno formula conjecturas a respeito do 
que está investigando. 

VII - Articulando as Diferentes Tendências: Nenhuma das tendências 
metodológicas apresentadas nestas Diretrizes esgota todas as possibilidades 
para realizar com eficácia o complexo processo de ensinar e aprender 
Matemática. Por isso, o ideal é promover a articulação entre elas. 
 
 
AVALIAÇÃO 
 

A atual proposta pedagógica leva os docentes a prática de um sistema 
avaliativo que produza bons resultados através de instrumentos adequados que 
devem ser de caráter formativo, sem enganos ou complicações desnecessárias, 
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sem armadilhas, enfim avaliação deve ser um reflexo da prática diária das aulas. 
Deve considerar os conhecimentos prévios dos alunos, de modo a relacioná-los 
com os conteúdos abordados na aula, ao longo de todo o processo do ensino-
aprendizagem. Visando a superação da pedagogia do exame para a almejada 
pedagogia do ensino e da aprendizagem. 

Assim como nas aulas, os conteúdos devem estar contextualizados e 
coerentes de forma que possibilite ao aluno reflexão, elaboração de hipóteses e 
busca pela solução, para isso, o método avaliativo deve ser exposto com clareza, 
os critérios devem ser pré-estabelecidos e bem definidos. Há de se valorizar a 
construção do conhecimento, pois o aluno que faz todas as atividades propostas 
há de ter um bom desempenho nas avaliações por mais diversificados que sejam 
os métodos. 

Os objetivos a serem alcançados devem refletir no processo, a capacidade 
do aluno comunicar-se matematicamente, realizar trabalhos em grupo, 
compreender problemas, levantar hipóteses e usar de meios diversificados para 
busca da solução e resolução do mesmo, para que desta forma o aluno cultive a 
prática da elaboração de conjecturas, sistematização do conhecimento construído 
e socialização dos resultados obtidos. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS 
  
Apresentação e Justificativa 
 
Dimensão Histórica   
 

A implantação do ensino de Inglês no Brasil se iniciou com a vinda de D. 
João VI, a abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro em 1808 e o 
aumento das relações comerciais da nação portuguesa com a inglesa. O referido 
monarca assinou um decreto em 22 de junho de 1809, criando a primeira Cadeira 
de Inglês no Brasil, cujo ensino limitou-se a objetivos mais imediatos, 
constituindo-se em uma disciplina complementar aos estudos primários.  

Em 2 de dezembro de 1837, o regente interino Bernardo Pereira de 
Vasconcelos fundou o Colégio Pedro II, que foi a primeira instituição de ensino 
secundário. O Inglês se tornou então parte do currículo oficial das escolas 
secundárias em todo o país. 

Na reforma realizada pelo Marquês de Olinda através do Decreto nº 2.006, 
de 24 de outubro de 1857, o Inglês foi incluído no quinto ano, no qual se estudava 
composição, conversa e aperfeiçoamento da língua. Com o Decreto nº 2.883, de 
1º de fevereiro de 1862, assinado pelo ministro Souza Ramos o curso de Inglês 
passou a ser ensinado somente a partir do terceiro ano. 

O Decreto nº 4.468, de 1º de fevereiro de 1870, estabeleceu o ensino 
Inglês do quarto ao sétimo ano. Com o Decreto nº 613 de 1º de maio de 1876, 
Reforma do Ministro Cunha Figueiredo, o Inglês passa a ser ensinado apenas no 
quinto ano. A Reforma do conselheiro Leôncio de Carvalho, Decreto nº 7.247 de 
19 de abril de 1879, aumentou a carga horária e a língua passou a ser lecionada 
no terceiro e quarto anos. Na reforma realizada por Benjamim Constant Botelho 
de Magalhães em 1890 o Inglês e o Alemão foram excluídos do currículo 
obrigatório Oliveira (1999). 

Algumas outras reformas influenciaram o ensino de Inglês no Brasil. Essa 
disciplina teve sua popularidade aumentada a partir da década de 1920, com a 
chegada do cinema falado. No entanto, apesar do prestígio alcançado após a 
segunda guerra, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 retirou a 
obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira dos currículos do ensino médio. 
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A importância das línguas estrangeiras foi em parte restabelecida com a 
resolução 58 de 1º de dezembro de 1976, que estabeleceu a obrigatoriedade do 
ensino de uma língua estrangeira moderna. 

Num panorama mais recente, a promulgação da última LDB (Lei 9.394/96), 
tornou o ensino de línguas estrangeiras obrigatório a partir da 5ª série do ensino 
fundamental e em todo o ensino médio. 

Da abordagem pedagógica tradicional, também chamada de gramática-
tradução, que vigorou até o século XX, que tinha como objetivos permitir o acesso 
a textos literários e possibilitar o domínio da gramática normativa, do Método 
Direto, do Método Audiovisual e Áudio-Oral até a Abordagem Comunicativa, 
tomada como referencial teórico na elaboração da proposta de ensino de Língua 
Estrangeira do Currículo Básico em 1992, foram muitas as mudanças ocorridas.  

Na Abordagem Comunicativa a língua é concebida como instrumento de 
comunicação ou de interação social, concentrada nos aspectos semânticos, e não 
mais no código linguístico. Porém, tal abordagem, e os métodos que a 
antecederam, não levou em conta as diferentes vozes que permeiam as relações 
sociais e as relações de poder que as entremeiam. 

Em 2008, as Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica de 
Língua Estrangeira Moderna, toma a pedagogia crítica como referencial teórico, 
valorizando uma abordagem que valoriza a escola como espaço social 
democrático, responsável pela apropriação crítica e histórica do conhecimento 
como instrumento de compreensão das relações sociais e para a transformação 
da realidade. A escolarização tem o compromisso de oferecer aos alunos o meios 
necessários para aprender e compreender o processo da produção do saber, 
visando a transformação da sociedade. 

Cabe ao educador reconhecer a importância da relação entre língua e 
pedagogia crítica no atual contexto global educativo, pedagógico e discursivo, na 
medida em que questões de uso da língua, do diálogo, da comunicação, da 
cultura, do poder, e as questões da política e da pedagogia não se separam. 

A importância do ensino de Língua Inglesa em sala de aula parte do 
entendimento do papel das línguas nas sociedades como mais do que meros 
instrumentos de acesso à informação: as línguas são possibilidades de conhecer, 
expressar e transformar modos de entender o mundo e de construir significados.  
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Objeto de Estudo 
 

No ensino de Língua Estrangeira, a língua, objeto de estudo dessa 
disciplina, contempla as relações com a cultura, o sujeito e a identidade. Ensinar e 
aprender línguas é também ensinar e aprender percepções de mundo e maneiras 
de atribuir sentidos, é formar subjetividades, é permitir que se reconheça no uso 
da língua os diferentes propósitos comunicativos, independentemente do grau de 
proficiência atingido.  

As aulas de Língua Estrangeira se configuram como espaços de interações 
entre professores e alunos e pelas representações e visões de mundo que se 
revelam no dia-a-dia. Ao ensinar uma língua, ensina-se os discursos que a 
compõem dentro de uma sociedade, que são manifestados em formas de textos 
de diferentes naturezas, efetivados por meio das práticas discursivas, que 
envolvem a leitura, a oralidade e a escrita.  As reflexões discursivas e ideológicas 
acontecerão a partir de uma interação primeira com o texto, de diferentes gêneros 
discursivos.  
 
Objetivos  
 

Sendo a língua inglesa um instrumento de comunicação, compreende a 
existência de um emissor, aquele que fala ou escreve, de um receptor, aquele 
que ouve, lê e interage, inserido em um determinado espaço social e cultural.  

Nesse sentido, a língua inglesa não é simplesmente um conjunto de regras 
gramaticais e uma lista de vocabulário a serem memorizadas. É muito mais do 
que isso, a língua, concebida como discurso, passa a ser o instrumento através 
do qual podemos interagir com o mundo em que vivemos e assim construir os 
conhecimentos necessários para garantir a nossa sobrevivência física, emocional 
e espiritual. 

Os objetivos gerais do ensino de língua inglesa consistem em: 
- Criar condições para que o aluno desenvolva sua competência 

comunicativa, discursiva, sua capacidade de utilizar a língua de modo variado e 
adequado ao contexto, às diferentes situações e práticas sociais, interessando-se 
em ampliar seus recursos expressivos, seu domínio nas modalidades oral e 
escrita. 



266 
 

 

- Promover a reflexão entre o uso da linguagem, em geral, e da língua 
Inglesa, em particular, e o exercício da cidadania. 

- Desenvolver múltiplas habilidades cognitivas a partir da ativação do 
conhecimento prévio e de práticas didático-pedagógicas que envolvem o aluno de 
forma crítica, consciente e criativa no seu processo de aprendizagem. 

- Promover a diversidade na representação de papéis e práticas sociais. 
- Incentivar o reconhecimento e apreciação da diversidade cultural. 
- Promover a articulação entre a Língua Inglesa e outras áreas do 

conhecimento. 
- Desenvolver estratégias de aprendizagem nas quatro habilidades 

linguísticas, possibilitando a formação de aprendizes autônomos. 
- Estimular o aluno a refletir sobre questões socioculturais e a posicionar-se 

perante situações diversas de forma fundamentada. 
- Desenvolver o espírito crítico, a capacidades de análise e noções de 

cidadania. 
  
CONTEÚDOS  
Conteúdo Estruturante 

Define-se como Conteúdo Estruturante de Língua Estrangeira Moderna o 
discurso como prática social. A língua será tratada de forma dinâmica, por meio 
de leitura, de oralidades e de escrita que são as práticas que efetivam o discurso 
e que tem como foco o trabalho com os enunciados (orais e escritos).  
 
Conteúdos Básicos 

Para o trabalho das práticas de leitura, escrita, oralidade e análise 
linguística serão adotados como conteúdos básicos os gêneros discursivos 
conforme suas esferas sociais de circulação.  Entre as várias temáticas a serem 
trabalhadas, serão incluídas cultura indígena, meio ambiente e história da cultura 
afro-brasileira e africana. 
 
Conteúdos Específicos 

Contemplarão diversos gêneros discursivos e os elementos linguístico-
discursivos tais como: unidades linguísticas que se configuram como as unidades 
de linguagem, derivadas da posição que o locutor exerce no enunciado; temáticas 
que se referem ao objeto ou finalidade discursiva, ou seja, ao que pode tornar-se 
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dizível por meio de um gênero; composicionais, compreendidas como a estrutura 
específica dos textos pertencentes a um gênero (BAKHTIN, 1992). 
 

 
 
 

6º Ano  
CONTEÚDO ESTRUTURANTE: DISCURSO COMO PRÁTICA SOCIAL 

CONTEÚDOS BÁSICOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS 
ELEMENTOS COMPOSICIONAIS.  
Para o trabalho das práticas de leitura, 
escrita, oralidade e análise linguística serão adotados como conteúdos 
básicos os gêneros discursivos 
conforme suas esferas sociais de 
circulação. 
  
 LEITURA  
- Identificação do tema. 
- Intertextualidade.  
- Intencionalidade. 
- Léxico. 
- Coesão e coerência. 
- Funções das classes gramaticais no 
texto. 
- Elementos semânticos. 
- Recursos estilísticos (figuras de 
linguagem). - Marcas linguísticas: particularidades 
da língua, pontuação; recursos 
gráficos (como aspas, travessão, 
negrito). 
- Variedade linguística..  
- Acentuação gráfica. 
- Ortografia.  
 
ESCRITA  
- Tema do texto. 
- Interlocutor. 
- Finalidade do texto. 
- Intencionalidade do texto. 
- Intertextualidade. 
- Condições de produção. 
- Informatividade (informações 
necessárias para a coerência do 
texto). 
- Léxico. 
- Coesão e coerência. 

GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS 
ELEMENTOS COMPOSICIONAIS.  

Filmes, carta, carta enigmática, e-mail, 
gráficos, entrevista, fotos, anúncios, charges, cartão, piadas, adivinhas, 
tiras, histórias em quadrinhos, 
narrativa, anúncio, propaganda 
anedota, carta, receita, manual de 
instrução, bilhetes, poemas, letra de 
canção, e outros. 
 
 LEITURA 
- Leitura de textos relacionados a 
localidades, situações e ambientes. 
- Histórias em quadrinhos. 
- Prática de análise de textos lidos. 
a) Compreensão crítica do texto. 
b) Análise da estrutura do texto. 
c) Vocabulário. 
d) Interpretação. 
-Leituras e debates sobre a cultura de 
outros países. 
- Marcas linguísticas: coesão, 
coerência. 
 
ESCRITA 
- Verbo ser e estar. 
- Vocabulário: membros da famiília, 
cumprimentos e despedidas, números, 
países, nacionalidades, alfabeto,  
animais, objetos escolares, cores, 
profissões, matérias escolares, 
atividades diárias, sala de aula, 
vestuário, endereço de ruas e 
avenidas, carteira de identidade, festa 
de aniversário, dias da semana, 
meses, numerais ordinais. 
- Pronomes demonstrativos: This – 
That, These – Those. 
- Pronomes Pessoais: I, you, it, he, 
she, we, they. 
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- Funções das classes gramaticais no 
texto. 
- Elementos semânticos. 
- Recursos estilísticos (figuras de 
linguagem). 
- Marcas linguísticas: particularidades 
da língua, pontuação, recursos 
gráficos (como aspas, travessão, 
negrito). 
- Variedade linguística. 
- Ortografia. 
- Acentuação gráfica.  
 
ORALIDADE  
- Elementos extralinguísticos: 
entonação, pausas, gestos, etc. 
- Adequação do discurso ao gênero;  
- Turnos de fala. 
- Variações linguísticas. 
- Marcas linguísticas: coesão, 
coerência, gírias, repetição.  
- Pronúncia.  

- Pronomes de tratamento: Mr.; Mrs.; 
Miss. 
- Expressões: metade, dobro, triplo. 
- Operações matemáticas: soma, 
divisão, multiplicação e divisão. 
- Pronomes interrogativos: What, who, 
where, how 
- Formas afirmativa, interrogativa e 
negativa do verbo to be. 
- Artigos definido e indefinido. 
- Questões de respostas curtas. 
- Pronomes possessivos adjetivos. 
- Descrição de pessoas. 
- Preposições. 
 
ORALIDADE 
- Conversação com os colegas. 
- Cumprimentar as pessoas: Hi, Hey, 
Hello. 
- Despedir-se: Goodbye; bye; so long. 
- Pedir informação: What’s your name/ 
occupation/ favorite sports/ this/ that? 
Are you new here? 
- Concordar: yes; uh-huh, yeah, realy. 
- Usar expressões de polidez: Excuse 
me; Please; Thanks you/ thanks; How 
nice; Welcome to; Very good!; Great! 
How do you do?; Pardon. 
- Dar informações pessoais :name – 
full name – occupation – telephone 
number – address. 
- Fazer perguntas: How old? Where 
are you from? What time is it? How are 
you? How’s everythings? 

 
 

7º Ano 
CONTEÚDO ESTRUTURANTE: DISCURSO COMO PRÁTICA SOCIAL 

CONTEÚDOS BÁSICOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS 
ELEMENTOS COMPOSICIONAIS.  
Para o trabalho das práticas de 
leitura, escrita, oralidade e análise 
linguística serão adotados como 
conteúdos básicos os gêneros 
discursivos conforme suas esferas 
sociais de circulação. 
 
LEITURA  
- Identificação do tema.  
- Intertextualidade. 
- Intencionalidade.  

GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS 
ELEMENTOS COMPOSICIONAIS.  
Filmes, mapa, entrevista, fotos, 
anúncios, charges, cartão, piadas, 
adivinhas, narrativa, propaganda, 
anedota, carta, manual de instrução, 
bilhetes, poemas, letra de canção, 
cartum, tira, anúncio publicitário, 
notícia, cardápio, receita culinária, texto 
de divulgação científica pintura, fotos.  
 
LEITURA 
- Leitura de textos relacionados a 
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- Léxico. 
- Coesão e coerência. 
- Funções das classes gramaticais 
no texto. 
- Elementos semânticos. 
- Recursos estilísticos ( figuras de 
linguagem). 
- Marcas linguísticas: 
particularidades da língua, 
pontuação; recursos gráficos (como 
aspas, travessão, negrito). 
- Variedade linguística. 
- Acentuação gráfica. 
- Ortografia.  
 
ESCRITA  
- Tema do texto. 
- Interlocutor. 
- Finalidade do texto. 
- Intencionalidade do texto. 
- Intertextualidade. 
- Condições de produção. 
- Informatividade (informações 
necessárias para a coerência do 
texto). 
- Léxico. 
- Coesão e coerência. 
- Funções das classes gramaticais 
no texto. 
- Elementos semânticos. 
- Recursos estilísticos (figuras de 
linguagem). 
- Marcas linguísticas: 
particularidades da língua, 
pontuação; recursos gráficos (como 
aspas, travessão, negrito). 
- Variedade linguística. 
- Ortografia. 
- Acentuação gráfica.  
 
ORALIDADE  
- Elementos extralinguísticos: 
entonação, pausas, gestos, etc. 
- Adequação do discurso ao gênero. 
- Turnos de fala. 
- Variações linguísticas. 
- Marcas linguísticas: coesão, 
coerência, gírias, repetição.  
- Pronúncia.  
 
 

localidades, situações e ambientes. 
- Histórias em quadrinhos. 
- Prática de análise de textos lido. 
a) Compreensão crítica do texto. 
b) Análise da estrutura do texto. 
c) Vocabulário. 
d) Interpretação. 
-Leituras e debates sobre a cultura de 
outros países. 
- Marcas linguísticas: coesão, 
coerência. 
 
ESCRITA 
- Vocabulário estudado: países, 
nacionalidade e idiomas, ambientes da 
escola, atividades de lazer, atividades 
artísticas, tipos de programas de 
televisão, alimentos, lanches populares, 
atividades diárias, características 
físicas, gêneros e instrumentos 
musicais, profissões, lugares de 
trabalho, partes da casa e tarefas 
domésticas.  
- Verbo: ser e estar, haver. 
- Preposições. 
- Palavras interrogativas. 
- Formas e relógios. 
- Ordens, instruções e convites. 
- Pronomes: pessoais, possessivos, 
interrogativos, demonstrativos e 
indefinidos. 
- Partes do dia. 
- Cumprimentos. 
- Datas. 
- Verbos de ação. 
- Presente simples e presente contínuo. 
- Dias da semana. 
- O modo imperativo. 
- Questions tags; 
- Futuro imediato. 
- Verbo modal: can 
- Advérbios de tempo e de frequência. 
 
 
ORALIDADE 
- Conversação com os colegas. 
- Ler pequenos textos. 
- Soletrar palavras (letras do alfabeto). 
- Perguntar e dizer horas. 
- Pedir informações: How is that? What 
are you doing? Where are you calling 
from? What time are you arriving? Are 
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you going bus? 
- Manifestar dúvidas ou impaciência: 
Are you serious?, I’m afraid you’re 
wrong. / Thats enough! 
- Responder um agradecimento: You 
are welcome; Don´t mention it; Thanks 
ok! 
- Fazer convites, solicitar, ordenar: 
Come in, please! Think about it! 
- Concordar ou discordar:  Yes, I am. 
No I’m not. 
- Citar os dias da semana e usar 
numerais ordinais. 
- Expressar usando verbos no presente 
e no futuro: She lives here./ She is 
going to live here.  

 
8º Ano 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: DISCURSO COMO PRÁTICA SOCIAL 
CONTEÚDOS BÁSICOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS 
ELEMENTOS COMPOSICIONAIS.  

Para o trabalho das práticas de 
leitura, escrita, oralidade e análise 
linguística serão adotados como 
conteúdos básicos os gêneros 
discursivos conforme suas esferas 
sociais de circulação. 
 
LEITURA  
- Identificação do tema.  
- Intertextualidade. 
- Intencionalidade.  - Vozes sociais presentes no texto. 
- Léxico. 
- Coesão e coerência. 
- Funções das classes gramaticais no 
texto. 
- Elementos semânticos. 
- Recursos estilísticos( figuras de 
linguagem). 
- Marcas linguísticas: particularidades 
da língua, pontuação; recursos 
gráficos (como aspas, travessão, 
negrito). 
- Variedade linguística. 
- Acentuação gráfica. 
- Ortografia.  
 
ESCRITA  
- Tema do texto. 
- Interlocutor. 

GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS 
ELEMENTOS COMPOSICIONAIS.  Filmes, mapa, homepage entrevista, 

fotos, anúncios, charges, cartão, piadas, 
adivinhas, narrativa, propaganda, 
anedota, carta, receita, manual de 
instrução, bilhetes, poemas, letra de 
canção, cartum, tira, anúncio 
publicitário, notícia, cardápio,  receita 
culinária, texto de divulgação científica 
pintura, fotos.  
 
 LEITURA Leitura de textos relacionados a 
localidades, situações e ambientes. 
- Histórias em quadrinhos. 
- Prática de análise de textos lidos. 
a) Compreensão crítica do texto. 
b) Análise da estrutura do texto. 
c) Vocabulário. 
d) Interpretação. 
-Leituras e debates sobre a cultura de 
outros países. 
- Marcas linguísticas: coesão, 
coerência. 
 
ESCRITA 
- Vocabulário estudado: nome de 
lugares e localizações, tipos de lanche, 
preços, tipos de refeições, tipos de 
alimentos, objetos e vestuário, cidades 
e viagens, estações do ano, clima, 
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- Finalidade do texto. 
- Intencionalidade do texto. 
- Intertextualidade. 
- Condições de produção. 
- Informatividade (informações 
necessárias para a coerência do 
texto). 
- Vozes sociais presentes no texto. 
- Léxico. 
- Coesão e coerência. 
- Funções das classes gramaticais no 
texto. 
- Elementos semânticos. 
- Recursos estilísticos (figuras de 
linguagem). 
- Marcas linguísticas: particularidades 
da língua, pontuação; recursos 
gráficos (como aspas, travessão, 
negrito). 
- Variedade linguística. 
- Ortografia. 
- Acentuação gráfica.  
 
ORALIDADE  
- Elementos extralinguísticos: 
entonação, pausas, gestos, etc. 
- Adequação do discurso ao gênero. 
- Turnos de fala. 
- Vozes sociais presentes no texto. 
- Variações linguísticas. 
- Marcas linguísticas: coesão, 
coerência, gírias, repetição. 
- Diferenças e semelhanças entre o 
discurso oral e o escrito. 
- Adequação da fala ao contexto. 
- Pronúcia.  

traços psicológicos, profissões, 
atividades diárias, partes do corpo 
humano, saúde. 
- Modo imperativo. 
- Preposições. 
- Verbo ser, estar e haver. 
- Presente simples: formas negativa e 
interrogativa. 
- Verbos modais: can, could, would. 
- Plural dos substantivos. 
-  Pronomes interrogativos. 
- Pronomes relativos: That-Who. 
- Verbos de ação. - Futuro com going to e there will be. 
- Caso possessivo. 
- Pronomes objetos. 
- Pronomes reflexivos. 
- Verbo + gerúndio com verbos no 
infinitivo: like, enjoy, hate. 
- Advérbios de frequência. 
- Grau comparativo de superioridade 
dos adjetivos. 
- O passado do verbo to be e de verbos 
regulares e irregulares. 
- Nomes de vegetais. 
- O passado contínuo dos verbos. - Passado, presente e futuro com going 
to. 
 
ORALIDADE 
- Conversação com os colegas 
empregando o vocabulário estudado. 
- Expressar-se usando verbos nas 
formas interrogativa e negativa do 
presente, no passado e no futuro. 
- Fazer pedidos e sugestões através do imperativo com Let. 
-Expressar-se usando o passado, no 
presente e no futuro contínuo. 
- Interagir com seus colegas e com 
falantes nativos de inglês sobre vários 
assuntos. 
 

9º Ano 
CONTEÚDO ESTRUTURANTE: DISCURSO COMO PRÁTICA SOCIAL 

CONTEÚDOS BÁSICOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS 
ELEMENTOS COMPOSICIONAIS.  
Para o trabalho das práticas de leitura, 
escrita, oralidade e análise linguística 
serão adotados como conteúdos 
básicos os gêneros discursivos 

GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS 
ELEMENTOS COMPOSICIONAIS.  
Texto narrativo, texto informativo, 
fotografia, histórias em quadrinhos, 
tira, sinopse de filme, cartum, verbete 
enciclopédico, texto de divulgação 
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conforme suas esferas sociais de 
circulação. 
 
LEITURA  
- Identificação do tema.  
- Intertextualidade. 
- Intencionalidade.  
- Vozes sociais presentes no texto. 
- Léxico. 
- Coesão e coerência. 
- Funções das classes gramaticais no 
texto. 
- Elementos semânticos. 
- Discurso direto e indireto. 
- Emprego do sentido denotativo e 
conotativo no texto. 
- Recursos estilísticos (figuras de 
linguagem). 
- Marcas linguísticas: particularidades 
da língua, pontuação; recursos gráficos 
(como aspas, travessão, negrito). 
- Variedade linguística.  
- Acentuação gráfica. 
- Ortografia.  
  
ESCRITA  
- Tema do texto. 
- Interlocutor. 
- Finalidade do texto. 
- Intencionalidade do texto. 
- Intertextualidade. 
- Condições de produção. 
- Informatividade (informações 
necessárias para a coerência do texto). 
- Vozes sociais presentes no texto. 
- Discurso direto e indireto. 
- Emprego do sentido denotativo e 
conotativo no texto. 
- Léxico. 
- Coesão e coerência. 
- Funções das classes gramaticais no 
texto. 
- Elementos semânticos. 
- Recursos estilísticos (figuras de 
linguagem). 
- Marcas linguísticas: particularidades 
da língua, pontuação; recursos gráficos 
(como aspas, travessão, negrito). 
- Variedade linguística. 
- Ortografia. 
- Acentuação gráfica. 

científica, notícia, homepage, e-mail, 
piada, poema, logomarca, placas, propaganda, entrevista, vídeo, video 
clip, biografia, etc. 
  
LEITURA 
Leitura de textos relacionados a 
localidades, situações e ambientes. 
- Histórias em quadrinhos. 
- Prática de análise de textos lidos. 
a) Compreensão crítica do texto. 
b) Análise da estrutura do texto. 
c) Vocabulário. 
d) Interpretação. 
-Leituras e debates sobre a cultura de 
outros países. 
- Marcas linguísticas: coesão, 
coerência.  
 ESCRITA 
- Vocabulário estudado: férias - 
destinos, meios de transporte e 
acomodações; fases da vida; 
acidentes domésticos; partes do 
corpo; atividades de diversão; 
geografia física; vida selvagem; 
centros comunitário de recreação; 
organização e tarefas domésticas; 
conversas telefônicas; aparelhos 
eletrônicos; experiências típicas de 
adolescentes; educação e carreiras 
profissionais. 
- O passado dos verbos regulares e 
irregulares. 
- Pronomes interrogativos e 
reflexivos. 
- Expressões de tempo, preposições 
e conjunções. 
- Passado do verbo haver. 
- Verbos modais: can,could, may, 
might, have to, must, should, would. 
- Grau comparativo de superioridade. 
- Superlativo. 
- Pronomes relativos. 
- Futuro e condicionais. 
- Passado perfeito. 
- Pronomes indefinidos. 
- Voz passiva e voz ativa. 
- Discurso direto e discurso indireto. - Will para promessas. 
- Phrasal verbs. 
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ORALIDADE  
- Elementos extralinguísticos: 
entonação, pausas, gestos, etc. 
- Adequação do discurso ao gênero. 
- Turnos de fala. 
- Vozes sociais presentes no texto. 
- Variações linguísticas. 
- Marcas linguísticas: coesão, 
coerência, gírias, repetição. 
- Diferenças e semelhanças entre o 
discurso oral e o escrito. 
- Adequação da fala ao contexto. 
 - Pronúncia.  

ORALIDADE 
- Manter conversações com colegas e 
com a professora sobre o vocabulário 
e textos estudados. 
- Expressar-se usando verbos 
(regulares e irregulares) no passado, 
em afirmações, perguntas, negações 
e confirmações.  
- Expressar-se usando o passado, no 
presente e no futuro contínuo. 
- Fazer chamadas telefônicas, deixar 
ou dar recado. - Expressar-se usando will e 
condicionais para falar sobre planos 
futuros. 
- Interagir com seus colegas e com 
falantes nativos de inglês sobre 
vários assuntos. 

 
 

Fundamentos Teórico-Metodológicos 
 

Entre os fundamentos teórico-metodológicos que referenciam as Diretrizes 
Curriculares Orientadoras da Educação Básica de Língua Inglesa e os princípios 
que orientam esta escolha estão:  

- O atendimento às necessidades da sociedade contemporânea brasileira e 
a garantia da equidade no tratamento da disciplina de Língua Estrangeira 
Moderna em relação às demais obrigatórias do currículo;  

- O resgate da função social e educacional do ensino de Língua 
Estrangeira no currículo da Educação Básica;  

- O respeito à diversidade (cultural, identitária, linguística), pautado no 
ensino de línguas que não priorize a manutenção da hegemonia cultural.  

Partindo desses princípios, a pedagogia crítica é o referencial teórico que 
sustenta este documento de Diretrizes Curriculares, por ser esta a tônica de uma 
abordagem que valoriza a escola como espaço social democrático, responsável 
pela apropriação crítica e histórica do conhecimento como instrumento de 
compreensão das relações sociais e para a transformação da realidade.  

Ancorada nos pressupostos da pedagogia crítica, entende-se que a 
escolarização tem o compromisso de prover aos alunos meios necessários para 
que não apenas assimilem o saber como resultado, mas apreendam o processo 
de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. A escola tem o 
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papel de informar, mostrar, desnudar, ensinar regras, não apenas para que sejam 
seguidas, mas principalmente para que possam ser modificadas. 

O ensino de Língua Estrangeira Moderna será norteado para um propósito 
maior de educação, considerando as contribuições de Giroux (2004) “ao rastrear 
as relações entre língua, texto e sociedade, as novas tecnologias e as estruturas 
de poder que lhes subjazem”. Para este educador, é fundamental que os 
professores reconheçam a importância da relação entre língua e pedagogia crítica 
no atual contexto global educativo, pedagógico e discursivo, na medida em que as 
questões de uso da língua, do diálogo, da comunicação, da cultura, do poder, e 
as questões da política e da pedagogia não se separam.  

Isso implica superar uma visão de ensino de Língua Estrangeira Moderna 
apenas como meio para se atingir fins comunicativos que restringem as 
possibilidades de sua aprendizagem como experiência de identificação social e 
cultural, ao postular os significados como externos aos sujeitos.  

Propõe-se que a aula de Língua Estrangeira Moderna constitua um espaço 
para que o aluno reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, de 
modo que se envolva discursivamente e perceba possibilidades de construção de 
significados em relação ao mundo em que vive. Espera-se que o aluno 
compreenda que os significados são sociais e historicamente construídos e, 
portanto, passíveis de transformação na prática social.  

A proposta adotada nestas Diretrizes se baseia na corrente sociológica e 
nas teorias do Círculo de Bakhtin, que segundo Faraco (2003), trata-se de um 
grupo de intelectuais russos de diversas formações, interesses e atuações 
profissionais, que se reunia regularmente de 1919 a 1929, que concebem a língua 
como discurso.  

Busca-se, dessa forma, estabelecer os objetivos de ensino de uma Língua 
Estrangeira Moderna e resgatar a função social e educacional desta disciplina na 
Educação Básica. 
 
Encaminhamentos metodológicos 
 

O trabalho com a Língua Estrangeira em sala de aula parte do 
entendimento do papel das línguas nas sociedades como mais do que meros 
instrumentos de acesso à informação: as línguas estrangeiras são possibilidades 
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de conhecer, expressar e transformar modos de entender o mundo e de construir 
significados.  

A partir do Conteúdo Estruturante Discurso como prática social, serão 
trabalhadas questões linguísticas, sociopragmáticas, culturais e discursivas, bem 
como as práticas do uso da língua: leitura, oralidade e escrita. O ponto de partida 
da aula de Língua Estrangeira Moderna será o texto, verbal e não-verbal, como 
unidade de linguagem em uso. Antunes (2007, p. 130) esclarece que  

[...] o texto não é a forma prioritária de se usar a língua. É a única forma. A 
forma necessária. Não tem outro. A gramática é constitutiva do texto, e o texto é 
constitutivo da atividade da linguagem. Tudo o que nos deve interessar no estudo 
da língua culmina com a exploração das atividades discursivas. 

Propõe-se que, nas aulas de Língua Estrangeira Moderna, o professor 
aborde os vários gêneros textuais, em atividades diversificadas, analisando a 
função do gênero estudado, sua composição, a distribuição de informações, o 
grau de informação presente ali, a intertextualidade, os recursos coesivos, a 
coerência e, somente depois de tudo isso, a gramática em si. Sendo assim, o 
ensino deixa de priorizar a gramática para trabalhar com o texto, sem, no entanto, 
abandoná-la.  

Cabe lembrar que disponibilizar textos aos alunos não é o bastante. É 
necessário provocar uma reflexão maior sobre o uso de cada um deles e 
considerar o contexto de uso e os seus interlocutores. Por isso, os gêneros 
discursivos têm um papel tão importante para o trabalho na escola. Para Bakhtin 
(1997, p. 279)  

[...] gêneros de discurso são os enunciados dos integrantes de uma ou 
doutra esfera da atividade humana e estas esferas de utilização da língua 
elaboram seus tipos relativamente estáveis de enunciado. 

Os gêneros do discurso organizam as falas e se constituem historicamente 
a partir de novas situações de interação verbal, por isso as mudanças nas 
interações sociais geram mudança de gênero, bem como o surgimento de novos 
gêneros.  

Se não existissem gêneros, se fossem criados pela primeira vez em cada 
conversa, a comunicação verbal seria quase impossível (Bakhtin, 1992). Portanto, 
é importante que o aluno tenha acesso a textos de várias esferas sociais: 
publicitária, jornalística, literária, informativa, etc. A estrutura de uma bula de 
remédio, por exemplo, difere da estrutura de um poema. Além disso, é necessário 
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que se identifiquem as diferenças estruturais e funcionais, a autoria, o público a 
que se destina, e que se aproveite o conhecimento já adquirido de experiência 
com a língua materna. O objetivo será interagir com a infinita variedade discursiva 
presente nas diversas práticas sociais.  

A reflexão crítica acerca dos discursos que circulam em Língua Estrangeira 
Moderna somente é possível mediante o contato com textos verbais e não-
verbais. Do mesmo modo, a produção de um texto se faz sempre a partir do 
contato com outros textos, que servirão de apoio e ampliarão as possibilidades de 
expressão dos alunos.  

A aula de LEM deve ser um espaço em que se desenvolvam atividades 
significativas, as quais explorem diferentes recursos e fontes, a fim de que o aluno 
vincule o que é estudado com o que o cerca.  

As discussões poderão acontecer em Língua Materna, pois nem todos os 
alunos dispõem de um léxico suficiente para que o diálogo se realize em Língua 
Estrangeira. Elas servirão como subsídio para a produção textual em Língua 
Estrangeira.  

O trabalho pedagógico com o texto trará uma problematização e a busca 
por sua solução deverá despertar o interesse dos alunos para que desenvolvam 
uma prática analítica e crítica, ampliem seus conhecimentos linguístico-culturais e 
percebam as implicações sociais, históricas e ideológicas presentes num discurso 
– no qual se revele o respeito às diferenças culturais, crenças e valores.  

Na abordagem de leitura discursiva, a inferência é um processo cognitivo 
relevante porque possibilita construir novos conhecimentos, a partir daqueles 
existentes na memória do leitor, os quais são ativados e relacionados às 
informações materializadas no texto. Com isso, as experiências dos alunos e o 
conhecimento de mundo serão valorizados.  

Desse modo, o professor desempenha um papel importante na leitura, já 
que, pela forma como encaminha o trabalho em sala de aula, os significados 
poderão ser mais ou menos problematizados, ou as possibilidades de construção 
de sentidos percebidas como mais ou menos significativas, como espaços para 
exercício de ação no mundo social ou submissão aos sentidos do outro.  

Espera-se que o trabalho com a leitura vá além daquela superficial, linear. 
Uma questão é linear quando busca respostas já as visualizando no próprio texto. 

Será não-linear quando o aspecto sobre o qual incide a questão não se 
localiza apenas na materialidade do texto. A não linearidade permite o 
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estabelecimento das relações do texto com o conhecimento já adquirido, o 
reconhecimento das suas opções linguísticas, a intertextualidade e a reflexão, o 
que possibilita a reconstrução da argumentação.  

Assim, os alunos devem entender que, ao interagir com/na língua, 
interagem com pessoas específicas. Para compreender um enunciado em 
particular, devem ter em mente quem disse o quê, para quem, onde, quando e por 
que.  

Destaca-se ainda, que o trabalho com a produção de textos na aula de 
Língua Estrangeira Moderna precisa ser concebido como um processo dialógico 
ininterrupto, no qual se escreve sempre para alguém de quem se constrói uma 
representação. Conforme Bakhtin, “um discurso nasce de outros discursos e se 
produz para um outro sujeito, sendo que esse outro é construído imaginariamente 
pelo sujeito-autor” (apud MUSSALIN, 2004, p. 250).  

Reconhece-se que o desconhecimento linguístico pode dificultar essa 
interação com o texto, o que impossibilita a crítica (Busnardo e Braga, 2000). O 
conhecimento linguístico é condição necessária para se chegar à compreensão 
do texto, porém não é suficiente, considerando que o leitor precisa executar um 
processo ativo de construção de sentidos e também relacionar a informação nova 
aos saberes já adquiridos: o conhecimento discursivo da sua língua materna, da 
sua história, de outras leituras utilizadas ao longo de sua vida (Vygotsky, 1989).  

A ativação dos procedimentos interpretativos da língua materna, a 
mobilização do conhecimento de mundo e a capacidade de reflexão dos alunos 
são alguns elementos que podem permitir a interpretação de grande parte dos 
sentidos produzidos no contato com os textos. Não é preciso que o aluno entenda 
os significados de cada palavra ou a estrutura do texto para que lhe produza 
sentidos.  

O papel do estudo gramatical relaciona-se ao entendimento, quando 
necessário, de procedimentos para construção de significados usados na Língua 
Estrangeira. Portanto, o trabalho com a análise linguística torna-se importante na 
medida em que permite o entendimento dos significados possíveis das estruturas 
apresentadas. Ela deve estar subordinada ao conhecimento discursivo, ou seja, 
as reflexões linguísticas devem ser decorrentes das necessidades específicas dos 
alunos, a fim de que se expressem ou construam sentidos aos textos.  

Conhecer novas culturas implica constatar que uma cultura não é 
necessariamente melhor nem pior que outra, mas sim diferente. É reconhecer que 
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as novas palavras não são simplesmente novos rótulos para os velhos conceitos. 
A análise linguística não é apenas uma nova maneira de arrumar e ordenar as 
palavras, e as novas pronúncias não são somente as distintas maneiras de 
articular sons, mas representam um universo sócio-histórico e ideologicamente 
marcado.  

Destaca-se que nenhuma língua é neutra, e as línguas podem representar 
diversas culturas e maneiras de viver; inclusive, podem passar a ser um espaço 
de comunicação intercultural, por serem usadas em diversas comunidades, 
muitas vezes até por falantes que não as têm como língua materna.  

Cabe ao professor criar condições para que o aluno não seja um leitor 
ingênuo, mas que seja crítico, reaja aos textos com os quais se depare e entenda 
que por trás deles há um sujeito, uma história, uma ideologia e valores 
particulares e próprios da comunidade em que está inserido. Da mesma forma, o 
aluno deve ser instigado a buscar respostas e soluções aos seus 
questionamentos, necessidades e anseios relativos à aprendizagem.  

Ao interagir com textos diversos, o educando perceberá que as formas 
linguísticas não são sempre idênticas, não assumem sempre o mesmo 
significado, mas são flexíveis e variam conforme o contexto e a situação em que a 
prática social de uso da língua ocorre.  

O maior objetivo da leitura é trazer um conhecimento de mundo que 
permita ao leitor elaborar um novo modo de ver a realidade. Para que uma leitura 
em Língua Estrangeira se transforme realmente em uma situação de interação, é 
fundamental que o aluno seja subsidiado com conhecimentos linguísticos, 
sociopragmáticos, culturais e discursivos. 

As estratégias específicas da oralidade têm como objetivo expor os alunos 
a textos orais, pertencentes aos diferentes discursos, lembrando que na 
abordagem discursiva a oralidade é muito mais do que o uso funcional da língua, 
é aprender a expressar ideias em Língua Estrangeira mesmo que com limitações. 
Vale explicitar que, mesmo oralmente, há uma diversidade de gêneros que 
qualquer uso da linguagem implica e existe a necessidade de adequação da 
variedade linguística para as diferentes situações, tal como ocorre na escrita e em 
Língua Materna. Também é importante que o aluno se familiarize com os sons 
específicos da língua que está aprendendo. 

Com relação à escrita, não se pode esquecer que ela deve ser vista como 
uma atividade sociointeracional, ou seja, significativa. É importante que o docente 
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direcione as atividades de produção textual definindo em seu encaminhamento 
qual o objetivo da produção e para quem se escreve, em situações reais de uso. 
É preciso que, no contexto escolar, esse alguém seja definido como um sujeito 
sócio-histórico-ideológico, com quem o aluno vai produzir um diálogo imaginário, 
fundamental para a construção do seu texto e de sua coerência. Nesse sentido, a 
produção deve ter sempre um objetivo claro. 

Nesta proposta, para cada texto escolhido verbal e/ou não-verbal, o 
professor poderá trabalhar levando em conta os itens abaixo sugeridos:  

a) Gênero: explorar o gênero escolhido e suas diferentes aplicabilidades. 
Cada atividade da sociedade se utiliza de um determinado gênero;  

b) Aspecto Cultural/Interdiscurso: influência de outras culturas percebidas 
no texto, o contexto, quem escreveu, para quem, com que objetivo e quais outras 
leituras poderão ser feitas a partir do texto apresentado;  

c) Variedade Linguística: formal ou informal;  
d) Análise Linguística: será realizada de acordo com a série.  

 
Avaliação 
 

A avaliação é um componente indispensável para acessar o sucesso e a 
adequação do processo de ensino-aprendizagem para seu aperfeiçoamento. Ela 
não deve envolver apenas a aferição de notas em testes, mas, sim, uma gama 
mais ampla de informações sobre o processo pedagógico. Além disso, o 
professor pode através dela conhecer melhor os seus alunos e reorientar 
continuamente a sua prática pedagógica. 

Os critérios de avaliação para os conteúdos estão organizados de forma 
que os alunos sejam capazes de:  

 
Quanto à prática de leitura: 
- Predizer o conteúdo das leituras, baseando-se em seus próprios 

conhecimentos ou em esquemas cognitivos, isto é, habilidade de formular, 
confirmar ou rejeitar hipóteses referentes às leituras. 

- Identificar o tema. 
- Realizar leitura compreensiva do texto. 
- Localizar informações explícitas e implícitas no texto. 
- Posicionar-se argumentativamente. 
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- Ampliar seu léxico. 
- Identificar as ideias mais importantes do texto. 
- Sintetizar, parafrasear, pôr os fatos ou eventos em sequência, observar 

as relações. 
 
Quanto à prática de escrita: 
- Expressar as ideias com clareza. 
- Elaborar/reelaborar textos de acordo com o encaminhamento do 

professor. 
- Diferenciar o contexto de uso da linguagem formal e informal. 
- Usar recursos textuais como coesão, coerência, informatividade, etc. 
- Utilizar adequadamente recursos linguísticos como pontuação, uso e 

função do artigo, pronome, numeral, substantivo, etc. 
  
Quanto à prática de oralidade: 
- Utilizar discurso de acordo com a situação de produção (formal ou 

informal). 
- Apresentar suas ideias com clareza, coerência e de modo fluente e 

adequado ao gênero proposto. 
- Explanar diferentes textos, utilizando adequadamente entonação, pausas, 

gestos, etc. 
- Compreender os argumentos no discurso do outro. 
- Expor objetivamente seus argumentos. 
- Organizar a sequência de sua fala. 
- Respeitar os turnos de fala. 
- Analisar os argumentos dos colegas de classe em suas apresentações 

e/ou nos gêneros orais trabalhados.  
- Participar ativamente dos diálogos, relatos, discussões, etc. 
 
A avaliação poderá ser feita observando a participação e o desempenho do 

aluno na realização das atividades diárias propostas, em trabalhos de grupo, 
tarefas específicas (pesquisa, dever, execução de atividades em classe, testes 
escritos, etc.), para que seja possível detectar as dificuldades dos alunos e rever 
o conteúdo. 

Os instrumentos utilizados, de acordo com os conteúdos, serão: 
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Quanto à leitura: 
- Prova de compreensão e interpretação de textos. 
 
Quanto à escrita: 
- Produção e reelaboração de textos a partir dos temas e dos gêneros 

estudados individualmente ou em grupo. 
 
Quanto à oralidade: 
- Exposição de atividades orais, demonstrando objetividade e coerência. 
- Apresentação dos trabalhos de produção de texto. 
- Prova de listening. 
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23. SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL TIPO I 
 

Plano de Curso 
 
1. Identificação 
Escola Estadual Professor Paulo Mozart Machado-EF. 
Professoras: Renata Martins Salamanca Godoy 
            Maria Aparecida de Azevedo 
 
2. Definição 

Sala de recurso é um serviço especializado de natureza pedagógica que 
apóia e complementa o atendimento educacional realizado em classes comuns do 
Ensino Fundamental Anos finais (6º ao 9º Anos). 
 
3. Alunado 

Alunos regularmente matriculados no Ensino Fundamental Anos Finais ( 6º 
ao 9º Anos), egressos da Educação Especial ou aqueles que apresentam 
problemas de aprendizagem com atraso acadêmico significativo, distúrbios de 
aprendizagem  e/ou deficiência mental e que necessitam de apoio especializado 
complementar para obter sucesso no processo de aprendizagem na classe 
comum. 
 
4. Objetivos Gerais 

- Propiciar diferentes oportunidades de atividades aos alunos que 
apresentam problemas de aprendizagem com atraso acadêmico; 

- Contribuir para a melhor adequação possível do ensino às necessidades 
e o ritmo de aprendizagem do aluno; 

- Desenvolver uma programação que atenderá as necessidades individuais 
do aluno, observando as áreas do desenvolvimento. 
 
5. Objetivos Específicos 

- Criar hábitos de estudos como leituras diárias de livros, e ou textos 
informativos, jornais, revistas; 

- Praticar exercícios variados que contribuem com a psicomotricidade; 
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- Apresentar aos alunos atividades lúdicas que contribuam para o 
desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivo/emocional; 

- Trabalhar os conteúdos acadêmicos atendendo as necessidades 
individuais dos alunos; 

- Realizar atividades diversificadas e extracurriculares para ajudar no 
processo ensino/aprendizagem. 
 
6. Procedimentos didáticos 

O trabalho a ser desenvolvido na sala de recurso deverá partir dos 
interesses, necessidades e dificuldades de aprendizagem especificas de cada 
aluno, oferecendo subsídios pedagógicos e contribuindo para a aprendizagem 
dos conteúdos na classe comum. 

A programação a ser elaborada deverá observar as áreas do 
desenvolvimento de forma a subsidiar os conceitos e conteúdos defasados no 
processo de aprendizagem, para atingir o currículo da classe comum. 
 
7. Avaliação 

A avaliação será contínua e diagnóstica e servirá como um ponto de apoio 
para a verificação do trabalho que está sendo realizado e se for o caso mudar as 
atividades que estão sendo realizadas. 
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24. PROPOSTA PEDAGÓGICA – ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
 
Atividade Especializa de Treinamento Esportivo: Xadrez  

Conteúdos: Histórico e lendas do xadrez;  
Fundamentos e regras do jogo;  
Sistema e movimento das peças;  
Aberturas e jogadas especiais; 
Benefícios da prática do xadrez; 
Termos usuais do xadrez; 

Objetivos: Desenvolver na comunidade escolar o gosto pelo xadrez, 
demonstrando que o hábito de praticá-lo, além de ser 
prazeroso é também indicado para o desenvolvimento do 
raciocínio lógico, melhorando o poder de concentração e 
observação, e auxiliando na autonomia da aprendizagem e 
na formação da personalidade. 
Entender o esporte como um jogo de tabuleiro de natureza 
recreativa e competitiva; 
Reconhecer o xadrez como um esporte que auxilia na 
capacidade crítica e na tomada de decisões; 
Conhecer o tabuleiro de xadrez; 
Reconhecer, nomear e movimentar as peças de xadrez; 
Identificar os fundamentos e as regras do jogo; 

Encaminhamentos 
Metodológicos: 

A metodologia escolhida não é a da imposição, apesar de 
todas as vantagens apresentadas no xadrez. Escolheu-se 
iniciar os trabalhos através de pesquisas e apresentações, 
sistemas das peças e regras do jogo. Estudo de textos 
sobre os benefícios do xadrez; 
Após esta etapa, promover encontros dos alunos com os 
integrantes do Clube de Xadrez de Cornélio Procópio e 
escolas da cidade e região para maior enriquecimento dos 
conteúdos.  
Confecção do jogo de xadrez com peças com retângulos 
em madeira, de 3cmx5cmx1cm, estampando-se em suas 
faces as figuras relativas às peças, como também em 
material de biscuit, e a última opção foi a confecção tanto do 
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tabuleiro como das peças em EVA, ideia encontrada em 
pesquisa feita junto a Revista Nova Escola – Edição 174; a 
confecção dos jogos de xadrez em diversos materiais, 
como: EVA, madeira e outros. 
Participação em eventos e competições. 
Promoção de um campeonato anual interno de xadrez, 
onde os vencedores irão representar a escola nos Jogos 
Escolares e demais competições. 

Infraestrutura: Nas dependências do Colégio. 
Resultados 
Esperados: 

Para os alunos: Desenvolver habilidades e estratégias que  
ajudam em outras atividades, melhoria do raciocínio  lógico, 
melhoria no comportamento, maior atenção e concentração 
dos alunos, oportunizando êxito pessoal e acadêmico. 
Para a escola: Despertar a vontade pelo ensino  e a prática 
do xadrez na escola; 
Desenvolver de forma mais dinâmica e prazerosa o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, dando oportunidade 
para que todos possam desenvolver suas habilidades de 
percepção, localização espacial, e mais ainda planejar e 
projetar futuras ações. 
Para a comunidade: Proporcionar através do xadrez uma 
opção a mais de lazer, que desenvolvem  habilidades e 
auxilia nas atividades mentais e comportamentais; 
Participação em eventos e competições. 

Avaliação:  Mostrar mudanças significativas em relação a  postura 
anterior dos alunos, e também observar uma melhora no 
desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Bibliografia: 

BRASIL. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. 
Diretrizes curriculares da Educação Básica: Educação 
Física. Curitiba: SEED, 2008. 
Coleção Completa Superinteressante – Cd-rom  nº 1 ; Cd-
rom nº 6 
Cd-rom nº 1, Edição nº 10 – pg 74 – Setembro de 1998 –
Editora Abril  
Cd-rom nº 6 – Edição 160 – pg 36 e 37 – Junho de 2001 –
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Editora Abril 
Coleção Mundo Estranho – Cd-rom completo 
Edição nº 5 – Julho de 2002 – pg 65 – Editora Abril  
Edição nº 31 – setembro de 2004 – pg 41 – Editora Abril  
Revista Nova Escola  
www.revistaescola.abril.com.br 
Edições: Agosto de 97; Maio de 98; Agosto de 2005  
www.xadreztotal.clubedexadrez.com.br 
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25. PROPOSTA PEDAGÓGICA – PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 
 
Atividade: Orientação de Estudos e Leitura – MC: Acompanhamento 
Pedagógico em Língua Portuguesa 

 
MACROCAMPO ACOMPANHAMENTO 

 
ATIVIDADE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS EM 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TURNO MATUTINO 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

CONTEÚDOS Leitura 
Escrita  
Oralidade 
-Estudo do gênero poema: versos, 
estrofes,ritmos,rimas,repetições e o conceito de   
denotação e conotoção  para produzir  poema sobre 
sua cidade, sua família e sua vida. 
-Estudo do gênero memórias literárias: o que é 
memória literária; entrevistas; uso do pretérito e de 
palavras e expressões usadas para remeter o 
passado. 
-Estudo dos gêneros notícia e crônica: diferença 
entre notícia e crônica, os elementos constitutivos  de 
uma crônica, escolher fatos,situações  ou notícias 
para produção de crônica. 
-Estudo de gênero  artigo de opinião: diferenças 
entre notícia e artigo de opinião;análise e construção 
de argumentos e de contra-argumentos;produção de 
artigos de opinião. 
-Produções de textos em diferentes gêneros textuais: 
cartas, bilhetes, anúncio, relatórios, resumos, 
receitas, notícia. 
 

OBJETIVOS 
 

Desenvolver as práticas discursivas da leitura e 
da escrita, aplicadas às situações formais e 
informais,haja vista a multiplicidade de 
discursos(gêneros) existentes na sociedade. 
• Aprimorar o processo de apropriação do 
sistema de escrita, em situações de produção 
vivenciadas pelos estudantes em sua comunidade 
e a partir das suas necessidades de interação 
promovendo a constituição do sujeito de interagir 
com a sociedade, opinando, discordando, 
propondo através da prática discursiva e da 
escrita. 
• Desenvolver argumentos coerentes às 
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situações. 
• Conhecer e vivenciar atividades com recursos 
básicos de computadores e internet , TV pendrive 
, e outras mídias. 
• Organizar e sistematizar conteúdos em vários 
gêneros textuais. 
• Comparar o tempo antigo com o atual, através 
de leitura e estudos orientados relacionados a 
organizar e sistematizar conteúdos em vários 
gêneros textuais. 
-desenvolver habilidades necessárias ao manejo 
do computador e de programas que possibilitem a 
elaboração e edição de textos e de apresentação 
multimídia utilizando a TV pendrive. 
• Organizar uma exposição. 
• Instrumentalizar o aluno para a leitura do 
mundo através de observações de figuras e 
imagens em livros e revistas. 
• Promover o respeito às diferenças e 
valorização á diversidade étnico-racial, 
cultural,geracional,corporal de gênero, 
diversidades sexual. 
• Reconhecer, analisar e formular bons 
argumentos a contra-argumentos. 
• Produzir artigo de opinião . 
• Participar de atividades e experiências 
comunicativas e cooperativas de aprendizagem. 
• Promover respeito às diferenças e valorização 
à diversidade étnico-racial, cultural, geracional, 
territorial, corporal, de gênero, diversidade sexual 
e nacionalidade. 
• Aperfeiçoar habilidades de buscar soluções 
aos desafios provocados pelas múltiplas 
possibilidades de trajetos de estudo e pesquisa, 
leitura, navegação, elaboração, socialização, 
produção publicação de ideias, reflexões. 

ENCAMINHAMENTO 
METODOLÓGICO 
 
 
 

Atividades individuais e em grupo de leitura de 
textos impressos e hipertextos de diferentes 
gêneros textuais. 
• Formulação de questionamentos que 
possibilitem interferências sobre o texto. 
• Encaminhamentos de discussões sobre: tema 
e intenções. 
• Contextualização da produção: suporte/fonte, 
interlocutores, finalidade, época. 
• Utilização de textos verbais diversos que 
dialoguem  com textos não verbais, como 
gráficos, fotos ,imagens, outros. 
• Socialização das ideias dos alunos sobre o 
texto. 
• Pesquisa e atividades em ambientes virtuais 
educativos. 
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• Divulgação de trabalhos produzidos, através 
de blog, da TV pendrive, de apresentação oral, 
exposição, mural. 
• Produção textual a partir: de delimitação do 
tema , do interlocutor, do gênero , da finalidade. 
• Consulta de dicionário e ajuda eletrônica para 
esclarecimentos de dúvidas quanto ao 
vocabulário e para corrigir atividades. 
• Encaminhamento da reescrita textual: revisão 
dos argumentos/ideias, dos elementos que 
compõem o gênero. 
• Análise da produção textual para verificar 
coerência e coesão, se há continuidade temática, 
se atende à finalidade, se a linguagem está 
adequada ao texto. 
• Diferenciação dos sentidos conotativos e 
denotativos  nas atividades propostas. 
•Organizar e sistematizar conteúdos em vários 
tipos de textos usando editor de texto. 
•Domínio dos comandos do computador para a 
utilização na redação, edição, na hora de salvar, 
modificar, enviar, produzir e publicar  os  resultado 
das atividades desenvolvidas. 
•Elaboração e edição de texto impressos e 
digitais. 

 
AVALIAÇÃO Ocorrerá semanalmente e bimestralmente através de 

observação da participação e do desempenho na 
realização, na conclusão e na apresentação das 
tarefas de leitura, pesquisa, produção e 
apresentação de textos, observando o interesse, a 
participação para que seja possível detectar as 
atividades dos alunos dando oportunidades de se 
rever o conteúdo e de verificar o desenvolvimento 
dos conhecimentos e das habilidades indispensáveis 
para realizar com autonomia as atividades propostas 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Espera-se que o aluno:  Compreenda que existem diferentes formas de 
falar, que a linguagem falada não segue, 
necessariamente, as mesmas normas de 
linguagem escritas e que ele respeite as 
diferenças, a fim de evitar preconceito linguístico.  Compreenda a intenção do discurso do outro  Desenvolva atitudes que o constituam com leitor assíduo, e que se manifeste, quando necessário 
utilizando para isso os gêneros adequados à 
esfera de circulação dos textos em sociedade.  Tenha clareza, fluência das idéias, desembaraço 
e sequência na exposição dos fatos  Apresente interesse pela exposição de ideias. 
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 Compreenda a importância dos conectivos nos 
textos.  Atinja o domínio dos conteúdos ensinados. 

 
PARA  A  ESCOLA:   Espera-se que a escola constitua-se como um espaço para o exercício da cidadania, uma 

organização voltada para os interesses e para a 
organização comunitária, aproximando a escola 
da comunidade, a fim de que esta possa participar  
ativamente da escola. 

 
PARA A COMUNIDADE:  Espera-se que a relação entre a comunidade e 

escola seja fortalecida, ampliando  oportunidades 
de acesso a espaços, bem como promovendo a 
cidadania, através de parcerias e ocupação 
criativa dos espaços culturais, esportivos e 
educativos, promovendo encontros, mostras, 
exposições  e apresentações cultuais. 

 
 

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
MEC, Secretaria de Educação Básica: Diretoria de 
currículos e educação Integral. Manual Operacional 
de Educação Integral. Brasil, DF:2014. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 
Parâmetros curriculares Nacionais. Brasília: 
MEC/SEED, 1997 
 
MORAN, José Manuel. Como utilizar a internet na 
educação. Revista ciência das informação, 
Vol.26,nº2,maio-agosto1997, pag.146-153 disponível 
em 
http:/www.eca.usp.br/prof/moran/onternet.htm.Acesso 
em 20 set.2010 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 
Diretrizes curriculares Orientadoras da Educação 
Básica para a Rede Pública Estadual do Paraná. 
Língua Portuguesa-DCE 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. 
Caderno de expectativas de Aprendizagem. Curitiba: 
SEED/DEB, 2012. 
 
CEREJA, William Roberto. Português: linguagens, 
7. 9.ed.refor. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
CEREJA, William Roberto. Português: linguagens, 



292 
 

 

6. 9.ed.refor. São Paulo: Saraiva, 2015. 
PARECER DO NRE 
 
 
 
 

 



293 
 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA – PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 
 
Atividade: Orientação de Estudos e Leitura – MC: Acompanhamento 
Pedagógico em Matemática 

 
MACROCAMPO ACOMPANHAMENTO PEGÓGICO  
ATIVIDADE ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS EM MATEMÁTICA 
TURNO Matutino 
ENSINO Fundamental 
CONTEÚDOS 
 

Temáticas: 
 
-Números naturais e sistema de numeração: Operações  básicas, Expressões numéricas, Potenciação e Radiciação. 
-Medidas: Comprimento, Área, Volume, Capacidade, Massa, 
Tempo, Ângulos. 
-Geometria: Polígonos, Sólidos geométricos. 
-Números racionais: Frações, Números decimais. 
-Tratamento e informação: Tabelas e gráficos.   
 
 
• Matemática: Potencializar a aprendizagem matemática 
significativa, mediante resoluções de problemas, desafios 
lógico-matemáticos, elaboração de planta da casa, da escola, 
pesquisa sobre o sistema monetário passado e atual, leitura 
e estudo de gráficos e infogramas de notícias, interpretação e 
produção de gráficos e infogramas dos pontos de vistas 
apresentados sobre os temas estudados a fim de 
desenvolver o gosto por esta área do conhecimento. 
 
 
 

OBJETIVOS • Resolver problemas envolvendo as operações com 
números naturais 
• Resolver expressões numéricas com as operações básicas  
dos números naturais. 
• Reconhecer múltiplos e divisores de um número. 
 .Realizar transformações com unidades de medidas de: 
comprimento, área, volume, capacidade e massa. 
.Realizar transformações com medidas de ângulo, 
envolvendo grau, minuto e segundo. 
.Diferenciar medida de tempo com medidas de ângulos. 
.Classificar os triângulos e reconhecer os principais 
quadriláteros. .Construir gráficos através de uma tabela previamente 
elaborada e interpretar esses gráficos.  .Estabelecer relação e transformação entre fração e número 
decimal. 
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.Cálculos operacionais com números facionários e decimais. 

.Resolver problemas situação envolvendo números 
fracionários e decimais. 
Conhecer e classificar polígonos regulares e irregulares e 
diferencia-los de sólidos geométricos. 
 

ENCAMINHAMEN
TO 
METODOLÓGICO 

 Aulas expositivas 
• Atividades individuais e em grupo através das operações 
básicas com números naturais e resolução de problemas 
situação. 
• Atividades práticas e laboratoriais aplicando calculo 
matemático, envolvendo medidas de área, comprimento onde 
trabalha-se perímetro, volume, capacidade e massa,  
• Consulta de dicionário e outras ajudas eletrônicas para 
esclarecimento de dúvidas quando necessário.   
 
 

AVALIAÇÃO Ocorrerá ao termino de cada assunto através de observação 
da participação e do desempenho na realização, na 
conclusão e na apresentação das tarefas e a participação 
para que seja possível detectar as dificuldades dos alunos 
dando oportunidades de se rever o conteúdo e de verificar o 
desenvolvimento dos conhecimentos e das habilidades 
indispensáveis para realizar com autonomia as atividades 
propostas. 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

PARA O ALUNO:  
Para a área da Matemática, espera-se que o aluno 
desenvolva o gosto pelo desafio matemático, que desenvolva 
habilidades essenciais para a resolução de problemas, a fim 
de sanar suas dificuldades.  
 
PARA A ESCOLA: 
Para a escola espera-se que os alunos sejam desafiados 
para o exercício do raciocínio matemático visando melhorar 
sua integração dentro da escola e possibilitando a utilização 
da matemática na vida pessoal e escolar, auxiliando em 
todas as disciplinas do currículo. 
 
PARA A COMUNIDADE: 
Espera-se que a escola constitua-se como um espaço para o 
exercício da cidadania, uma organização voltada para os 
interesses e para a organização comunitária, aproximando a 
escola da comunidade, a fim de que esta tenha possa 
participar ativamente da vida da escola. 
 
 
 

REFERÊNCIAS  
MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA.SECRETARIA 
DE ENSINO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares 
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26. PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DA EJA 
 
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (LEM) - INGLÊS 

 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - EJA 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Trabalhar com o ensino de Língua Estrangeira Moderna é fundamental no 
currículo do Ensino Fundamental e Médio, sendo um dos saberes essenciais, pois, 
possibilita a inclusão social do indivíduo numa sociedade reconhecidamente diversa e 
complexa e os insere como participantes ativos, com capacidade de se relacionar 
com outras comunidades e outros conhecimentos. 

Os conhecimentos e conteúdos de uma Língua Estrangeira Moderna 
possibilitam estabelecer interações mais eficazes com um universo de pessoas cada 
vez maior, utilizando o idioma adquirido. Também permite colocar o aluno em contato 
com temas comuns, escolares ou não, ampliando sua compreensão de mundo e de 
si mesmo por meio de outra língua, além da materna. 

A disciplina de Língua Estrangeira Moderna permite: construir uma 
consciência plurilíngue e pluricultural; apreciar os costumes e as tradições de outras 
culturas; aceitar as diferenças nas maneiras de expressão; conhecer e ampliar o 
vocabulário para desenvolver a compreensão e ser capaz de construir significação, e 
desenvolver a capacidade de se comunicar na língua. 

 
 CONTEÚDOS 
 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: 
 

O Discurso como Prática Social. 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
 

 Os conteúdos básicos do ensino fundamental e do ensino médio para o 
ensino de Língua Inglesa são os seguintes: 
 
 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
CONTEÚDOS BÁSICOS ABORDAGEM 

TEÓRICO- 
METODOLÓGICA 

AVALIAÇÃO 

GÊNEROS DISCURSIVOS LEITURA ESCRITA 
Para o trabalho das práticas É importante que o 

professor: 
É importante que o 
professor: 

de leitura, escrita, oralidade e - Propicie práticas de 
leitura 

- Identifique o tema; 
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análise linguística, 
serão 

de textos de diferentes - Realize leitura 
compreensiva 

adotados como conteúdos gêneros; do texto; 
básicos os gêneros - Considere os 

conhecimentos 
- Localize informações 

discursivos conforme suas prévios dos alunos; explícitas no texto; 
esferas sociais de circulação. - Formule 

questionamentos 
- Amplie seu horizonte 
de 

Caberá ao professor fazer a que possibilitem 
inferências 

expectativas; 
seleção de gêneros, nas 
 

sobre o texto; - Amplie seu léxico; 
- Turnos de fala; 
- Variações Linguísticas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

outros para análise dos 
recursos da oralidade, 
como cenas de 
desenhos, etc. 

Identifique a ideia 
principal do texto. 
 
ESCRITA 
Espera-se que o aluno: 
Expresse as ideias com 
clareza; 
Elabore/reelabore 
textos de acordo com o 
encaminhamento do 
professor, atendendo: 
. às situações de 
produção propostas 
(gênero, interlocutor, 
finalidade...); 
. à continuidade 
temática; 
. Diferencie o contexto 
de uso da linguagem 
formal e informal; 
. Use recursos textuais 
como coesão e 
coerência, 
informatividade, etc. 
. utilize adequadamente 
recursos linguísticos 
como pontuação, uso e 
função do artigo, 
pronome, numeral, 
substantivo, etc. 
 
ORALIDADE 
Espera-se que o aluno: 
Utilize do discurso de 
acordo com a situação 
de produção 
(formal/informal): 
Apresente suas ideias 
com clareza, coerência, 
mesmo que na língua 
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materna; 
Utilize adequadamente 
entonação, pausas, 
gestos, etc; 
Respeite os turnos da 
fala. 

 
 
 
 
História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena 
 
ENSINO MÉDIO 
 
CONTEÚDOS BÁSICOS ABORDAGEM TEÓRICO-

METODOLÓGICA 
AVALIAÇÃO 

GÊNEROS DISCURSIVOS 
Para o trabalho das práticas 
de leitura, escrita, oralidade e 
análise linguística, serão 
adotados como conteúdos 
básicos os gêneros 
discursivos conforme suas 
esferas sociais de circulação. 
Caberá ao professor fazer a 
seleção de gêneros, nas 
diferentes esferas, de acordo 
com o Projeto Político 
Pedagógico, com a Proposta 
Pedagógica Curricular, com o 
Plano Trabalho Docente, ou 
seja, em conformidade com 
as características da escola e 
com o nível de complexidade 
adequado a cada uma das 
séries. 
 
LEITURA 
Tema do texto; 
Interlocutor; 
Finalidade do texto; 
Aceitabilidade do texto; 
informatividade; 
Elementos composicionais do 
gênero; 
Léxico; 
Repetição proposital de 
palavras; 
Marcas linguísticas: coesão, 
coerência, função das 
classes 

É importante que o professor: 
Propicie práticas de leitura de 
textos de diferentes gêneros; 
Considere os conhecimentos 
prévios do aluno; 
Formule questionamentos 
que possibilitem inferências 
sobre o texto; 
Encaminhe discussões e 
reflexões sobre: tema, 
intenções, intertextualidade, 
situcionalidade, 
aceitabilidade, 
informatividade, 
temporalidade, vozes sociais 
e ideologia; 
Proporcione análises para 
estabelecer a referencia 
textual; 
Conduza leituras para a 
compreensão das partículas 
conectivas; 
Contextualize a produção: 
suporte/fonte, interlocutores, 
finalidade, época; 
Utilize textos não-verbais 
diversos: gráficos, fotos, 
imagens, mapas e outros; 
Relacione o tema com o 
contexto atual; 
Oportunize a socialização das 
ideias dos alunos sobre o 
texto; 
instigue o entendimento / 

LEITURA 
Realização de leitura 
compreensiva do texto; 
Localização de informações 
explícitas e implícitas no 
texto; 
Posicionamento 
argumentativo; 
Ampliação do horizonte de 
expectativas; 
Ampliação do léxico; 
Percepção do ambiente no 
qual circula o gênero; 
Identificação da ideia principal 
do texto; 
Análise das intenções do 
autor; 
Identificação do tema; 
Dedução dos sentidos de 
palavras e/ou expressões a 
partir do contexto; 
compreensão das diferenças 
decorridas do uso de palavras 
e/ou expressões no sentido 
conotativo e denotativo; 
Reconhecimento de palavras 
e/ou expressões que 
estabelecem a referência 
textual; 
 
ESCRITA 
Expressão de ideias com 
clareza; 
Elaboração de textos 
atendendo: 
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gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos 
(como aspas, travessão, 
negrito), figuras de 
linguagem. 
 
ESCRITA 
Tema do texto; 
Interlocutor; 
Finalidade do texto; 
Informatividade; 
Situcionalidade; 
Intertextualidade; 
Temporalidade; 
Referência textual; 
Partículas conectivas do 
texto; 
Discurso direto e indireto; 
Elementos composicionais do 
gênero; 
Emprego do sentido 
conotativo e denotativo no 
texto; 
Palavras e/ou expressões 
que denotam ironia e humor 
no texto; 
Polissemia; 
Marcas linguísticas: coesão, 
coerência, função das 
classes gramaticais no texto, 
pontuação, recursos gráficos 
(como aspas, travessão, 
negrito), figuras de linguagem. 
Léxico. 
 
ORALIDADE 
Tema do texto; 
Interlocutor; 
Finalidade do texto; 
Informatividade; 
Situcionalidade; 
Intertextualidade; 
Temporalidade; 
Referência textual; 
Partículas conectivas do 
texto; 
Discurso direto e indireto; 
Elementos composicionais do 
gênero; 
Emprego do sentido 
conotativo e denotativo no 

reflexão das diferenças 
decorridas do uso de 
palavras e/ou expressões no 
sentido conotativo e 
denotativo, bem como de
expressões que denotam 
ironia e humor; 
Estimule leituras que 
suscitem no reconhecimento 
do estilo, próprio de 
diferentes gêneros; 
 
ESCRITA 
É importante que o professor: 
Planeje a produção textual da 
partir da delimitação tema, do 
interlocutor, intenções, 
intertextualidade, 
aceitabilidade, 
informatividade, 
situacionalidade, 
temporalidade e ideologia; 
Proporcione o uso adequado 
de palavras e expressões 
para estabelecer a referência 
textual; 
Conduza a utilização 
adequada das partículas 
conectivas; 
Estimule a ampliação de 
leituras sobre o tema e o 
gênero propostos; 
Acompanhe a produção do texto; 
Acompanhe e encaminhe a 
reescrita textual: revisão dos 
argumentos das ideias, dos 
elementos que compõe o 
gênero; 

. às situações de produção 
propostas (gênero, 
interlocutos, finalidade...); 
. à continuidade temática; 
Diferenciação do contexto de 
uso da linguagem formal e 
informal; 
Uso de recursos textuais 
como: coesão e coerência, 
informatividade, 
intertextualidade, etc. 
Utilização adequada de 
recursos linguísticos como: 
pontuação, uso e função do 
artigo, pronome, substantivo, 
etc; 
Emprego de palavras e/ou 
expressões no sentido 
conotativo e denotativo, bem 
como de expressões que 
indicam ironia e humor, em 
conformidade com o gênero 
proposto. 



300 
 

 

texto; 
Palavras e/ou expressões
que denotam ironia e humor 
no texto; 
- Polissemia 
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ESFERAS DE CIRCULAÇÃO EXEMPLOS DE GÊNEROS 
COTIDIANA Adivinhas Anedotas 

Carta Pessoal 
Cartão Postal 
Convites 
Curriculum Vitae 
Músicas 
Parlendas 
Piadas 
Provérbios 
Receitas, etc. 

LITERÁRIA/ARTÍSTICA Biografias 
Fábulas 
Letras de músicas 
Narrativas: de aventura, humor, terror, etc; 
Poemas; 
Histórias em Quadrinhos; 
Haicai 

CIENTÍFICA Artigos 
Debate 
Palestra 
Pesquisas 
Relatório 
Resumo 

ESCOLAR Cartazes Palestra 
Pesquisas 
Relatório 
Resumo 
Texto argumentativo 
Texto de opinião 

IMPRENSA Anúncio de emprego Cartum 
Charge 
Classificados 
Entrevista (oral e escrita) 
Notícia 
Reportagens 
Sinopses de filmes 
Tiras 

PUBLICITÁRIA Anúncio 
 Cartazes 
 E-mail 
 Slogan 
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 Músicas 
 Paródias 
POLÍTICA Carta de emprego 
 Debate 
 Fórum 
 Manifesto 
 Panfleto 
JURÍDICA Boletim de Ocorrência 
 Constituição Brasileira 
 Depoimentos 
 Leis 
 Ofício 
 Procuração 
PRODUÇÃO E CONSUMO Bulas 
 Relatório 
 Resumo 
 Verbetes de Enciclopédias 
MIDIÁTICA Blog 
 Chat 
 Filmes 
 Entrevistas 
 Telejornal 
 Telenovelas 
 Vídeo Clip, etc. 

 Serão estudados também os conteúdos que atendem ao que determina às leis 
11.645/08 referente à História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena; e a lei 
10.636/03, na questão de História e Cultura Afro-Brasileira. 

 
METODOLOGIA 

 
O ensino e a aprendizagem da LEM baseia-se na corrente sociológica e nas 

teorias do Círculo de Bakhtin. De acordo com a concepção bakhtiniana a língua é 
concebida como discurso enquanto prática social construída no processo de 
interação e em função de outro. Neste processo discursivo criado na relação entre o 
eu e o outro, que os sujeitos se constituem socialmente. 

Nessa concepção a língua será tratada de forma dinâmica, e o conteúdo 
estruturante e da disciplina, o discurso, se efetivará nas práticas da leitura, da escrita 
e da oralidade. Assim a língua é concebida como discurso, não como estrutura ou 
código a ser decifrado, ela constrói significados e não apenas os transmite. O sentido 
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da linguagem está no contexto de interação verbal e não no sistema linguístico. O 
discurso tem como foco o trabalho com os enunciados (orais e escritos) não 
centralizando na gramática tradicional. De acordo com Bakhtin (1988), toda 
enunciação envolve a presença de pelo menos duas vozes, a voz do eu e do outro, 
e é nesta interação com o outro que damos forma ao que dizemos e ao que 
somos. A LEM possibilita ampliar o contato com outras formas de conhecer, com 
outros procedimentos interpretativos de construção da realidade. 

No Ensino Fundamental, o conhecimento da LEM irá contribuir para que o 
aluno, aprenda como atribuir significados a realidade de modo que compreenda a 
complexidade do mundo em que vive. Assim o conhecimento do idioma deve ser 
desenvolvido de uma maneira participativa, abrindo possibilidades de discussão, 
construindo sentido e possibilitando a prática reflexiva e compreendendo que a 
aquisição da língua alvo é um processo contínuo. 

Está fundamentada na diversidade de gêneros textuais buscando ampliar a 
compreensão dos diversos usos da linguagem e a sua significação. O texto, 
entendido como uma unidade de sentido pode ser verbal ou não verbal. Segundo 
Bakhtin (1992), o texto é a materialização de um enunciado e é entendido como 
unidade contextualizada da comunicação sócio-verbal. 

Através das diversas manifestações da língua estrangeira moderna o aluno 
alarga seus horizontes e expande sua capacidade interpretativa e cognitiva. 

O desenvolvimento do trabalho com a língua estrangeira se inicia com o 
entendimento do papel das línguas nas sociedades, não somente como instrumentos 
de acesso à informação, mas que as línguas estrangeiras são possibilidades de 
conhecer, expressar e transformar modos de entender o mundo e construir 
significados (DCE, Língua Estrangeira Moderna, 2008). 

Em sala de aula, o trabalho deve partir de um texto significativo verbal e/ou 
não verbal, que possibilita o desenvolvimento de uma prática analítica e crítica, 
ampliando os conhecimentos linguísticos-culturais e suas implicações socais, 
históricas e ideológicas presentes no discurso, respeitando as diferenças culturais. 

A abordagem com os gêneros textuais devem ocorrer em atividades 
diversificadas que permitam o reconhecimento de seus elemento composicionais, e 
sua esfera de circulação. 

Devem ser explorados a intertextualidade, a inferência, a intencionalidade, a 
análise linguística, assim como todos os outros conteúdos citado na Tabela de 
Conteúdos Básicos. 
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Em sala de aula, o trabalho do professor deve estratégias que permitam o 
desenvolvimento dos valores culturais e estratégias que permitam o desenvolvimento 
das práticas discursivas, criando condições para que o aluno seja um leitor crítico, 
assumindo uma atitude crítica e transformadora com relação aos discursos 
apresentados. 

O professor deve direcionar as atividades de produção textual definindo os 
objetivos da produção e para quem se escreve em situações reais de uso. 

As atividades devem ser abordadas de forma significativa, instigante, 
remetendo à pesquisa, discussão e reflexão e/ou às práticas discursivas. 

 
AVALIAÇÃO 

 
A avaliação da aprendizagem em Língua Estrangeira Moderna está vinculada 

aos fundamentos explicitados nas suas Diretrizes Curriculares e na LDB n. 9394/96 
(DCEs 2008 p.69). O processo avaliativo visa favorecer a aprendizagem, norteando o 
trabalho do professor e subsidiando a construção da aprendizagem. A organização 
do ambiente pedagógico, a escolha do material a ser utilizado, a elaboração do plano 
de trabalho docente e seleção de conteúdos de forma criteriosa e articulada, é 
fundamental. 

A avaliação não deve visar somente a simples verificação de conhecimentos 
linguístico- discursivos e sim a construção de significados na interação com os textos 
e nas produções textuais. Deve portanto subsidiar discussões acerca das 
dificuldades e avanços dos alunos, a fim de buscar novos encaminhamentos e 
diferentes formas de avaliar. Para Esteban (2008), numa avaliação qualitativa os 
instrumentos escolhidos devem pretender estimular uma maior participação do sujeito 
que aprende na elaboração de respostas. O sujeito que aprende deve ser visto como 
ativo neste processo e também deve participar da avaliação. Assim a auto- avaliação 
deve ser introduzida no processo acompanhando a dinâmica da avaliação, 
realizando-se com a compreensão de que o ato e o produto do conhecimento são 
inseparáveis. Considere-se ato de conhecimento, um ato de interpretação, uma 
assimilação de informação pelas estruturas mentais do sujeito e produto de 
conhecimento é uma reconstrução, uma modificação em seu estoque mental de 
saber acumulado. 
A organização do Plano de Trabalho Docente deve ser socializada com o aluno, para 
que conheça os objetivos de ensino definidos pelo professor, os conteúdos que serão 
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ensinados, os instrumentos e os critérios de avaliação que serão utilizados. O aluno, 
compreende a organização do trabalho do professor e realizando as atividades em 
sala possibilita ao docente uma análise mais próxima e real do processo de ensino e 
aprendizagem, permitindo a complementação e a recuperação dos conteúdos. 
Os instrumentos e procedimentos devem conduzir o trabalho de forma produtiva, 
dando voz e visibilidade ao que é silenciado e apagado, permitindo a compreensão e 
interação. 
É fundamental a definição de critérios de avaliação para cada conteúdo, articulando o 
instrumento avaliativo com os encaminhamentos metodológicos adotados. 
Práticas avaliativas 

 
Os processos avaliativos são ações praticadas pelos alunos por meio de: 
- assimilação de novos vocábulos; 
- interpretação de textos; 
- aplicação e re-elaboração das atividades; 
- projetos para solucionar problemas existentes na atual realidade; 
- consulta bibliográfica, internet, etc; 
- relatórios; 
- seminários; 
- leituras de textos informativos, literários, jornalísticos, etc; 
- resenhas; 

 
 Estas práticas devem estar presente durante todo o processo educacional, e 
não somente em períodos específicos, sempre direcionando a maior participação dos 
alunos em sala de aula. 

 
 

Recuperação de Estudos 
 

A Recuperação de Estudos acontecerá no decorrer de todo o ano letivo, 
considerando as diferenças e potencialidades de cada um, almejando o processo 
gradual e o alcance dos objetivos propostos. 

Ao aluno será proporcionado variados instrumentos adequados a cada 
situação, levando- os a realizar atividades diversificadas que irão ao encontro da 
construção de conteúdos não assimilados. Assim, será necessário acrescentar novos 
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recursos materiais didáticos de acordo com a faixa etária explorando o 
desenvolvimento da expressão oral e escrita, trabalhando exercícios de fixação que 
explorem estrutura, produção, leitura e compreensão de textos. É fundamental o 
atendimento individualizado para que se conheça as dúvidas e os anseios de cada 
um. 

A avaliação enquanto relação dialógica concebe o conhecimento como 
apropriação do saber, como um processo de ação-reflexão-ação, que se passa na 
sala de aula por meio da interação professor/aluno na relação ensino-aprendizagem. 
Assim, professor e alunos poderão acompanhar o percurso desenvolvido e identificar 
dificuldades possibilitando ao professor planejar e propor outros encaminhamentos 
para superar os problemas identificados. 

As explicitações dos propósitos da avaliação e do uso de seus resultados 
podem favorecer atitudes menos resistentes ao aprendizado de Língua Estrangeira e 
permitirem que a comunidade, não apenas escolar, reconheça o valor desse 
conhecimento. (DCE, 2008, p. 71). 
 
Critérios de avaliação 

 
O professor, ao preparar seu PTD deve definir os critérios de avaliação que 

precisam estar ligados aos objetivos de ensino, aos conteúdos selecionados, às 
metodologias escolhidas e aos instrumentos avaliativos utilizados. Ao organizar seu 
trabalho, é necessário que o professor tenha clareza dessas suas escolhas e as 
exponha aos alunos, ou seja, ao definir como instrumento avaliativo o debate a partir 
da leitura de um texto, o principal critério avaliativo é que o aluno expresse suas 
ideias oralmente com clareza, demonstrando ter atingido o objetivo proposto. Assim, 
espera-se que o aluno demonstre que compreendeu o tema, as informações 
implícitas e explicitas, a intencionalidade, a finalidade e a intertextualidade do texto. 

Numa produção textual, os critérios avaliativos não se prendem apenas às 
partes linguísticas do texto, mas ao discurso e a textualidade. Deve-se observar se 
há no texto produzido pelo aluno elementos que percorrem todo o desenvolvimento, 
conferindo-lhe unidade; se no plano linguístico, os elementos são retomados 
convenientemente pelos recursos linguísticos adequados; se os elementos 
semânticos fazem sentido no texto; se não há contradição no texto; se as ideias 
estão articuladas umas com as outras. Enfim, verificar se no campo lógico-semântico-
cognitivo ele corresponde aos aspectos citados anteriormente. 
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O professor poderá observar, por meio de diversas atividades, nas práticas da 
oralidade, leitura e escrita, se os alunos: 

- usam os elementos do texto escrito, riqueza de vocabulário que o texto 
provoca e a ideia subliminar da semântica das palavras; 

- usam corretamente os elementos linguísticos que configuram, por 
exemplo, uma entrevista e que esteja de acordo com o assunto proposto; 

- usam informações importantes que devem estar contidas na produção; 
- usam a temporalidade, marcadores linguísticos e recursos linguísticos, 

informações relevantes para o público com que se pretende interagir; 
- lêem com entonação, expressividade, trabalho com a oralidade; 
- usam do léxico adquirido, marcadores linguísticos e recursos lingüísticos. 
- Interpretam textos dos diversos gêneros que circulam nas esferas sociais; 
- Lêem com clareza e desenvoltura e entonação; 
- Produzem textos obedecendo aos critérios de coerência e coesão textual; 
- Expressam-se com desenvoltura e clareza; 
Assim, a concepção de avaliação que permeia o currículo não pode ser uma 

escolha solitária do professor. Deve envolver o coletivo escolar, para que todos 
(direção, equipe pedagógica, pais e alunos) assumam seus papéis e se concretize 
um trabalho pedagógico relevante para a formação dos alunos. 

 
AÇÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS 

 
- O engajamento dos alunos sujeitos em atividades críticas e 

problematizadoras, que se concretizam por meio do Inglês como prática social. 
- O trabalho através de diversos gêneros discursivos textos que explicitem 

sobre os assuntos “História e cultura Afro”, “História do Paraná”, “Meio ambiente”, 
“História e cultura dos povos indíginas,” e também abordar os Desafios Educacionais 
Contemporâneos (Sexualidade, Prevenção ao uso indevido de drogas e violência e 
Educação Ambiental), conforme as leis 11.645/08, referente a cultura indígena 
no9795/99 que trata do meio ambiente e 10.639/03 referente a Historia afro-brasileira 
e africana. 

- O trabalho com textos de diferentes gêneros discursivos que tratam de 
assuntos relevantes para o desenvolvimento cultural, manifestados por um pensar e 
agir críticos. (ex: presentes na mídia nacional e internacional, no mundo editorial, etc). 

- Os conhecimentos linguísticos serão trabalhados dependendo do grau de 
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conhecimento dos alunos e estarão voltados para a interação que tenha por 
finalidade o uso efetivo da linguagem e não a memorização de conceitos. Serão 
selecionados a partir dos erros resultantes das atividades e da dificuldade dos alunos. 

- No trabalhar com as diferentes culturas, e importante que o aluno, faça a 
comparação de sua cultura com a do outro, percebendo-se como sujeito histórico e 
socialmente constituído e elaborando a consciência da própria identidade. 

- A escrita deve ser vista como uma atividade sociointeracional. 
- Os textos literários deverão ser apresentados aos alunos de modo que 

provoquem reflexão e façam com que os percebam como uma prática social de um 
determinado contexto sociocultural particular. , 

- O ensino de LEM deverá estar articulado com as demais disciplinas do 
currículo. 

 
Cabe ao professor o compromisso de atender as diferenças individuais de seu 

grupo de alunos, adaptando o método segundo a sua capacidade, considerando o 
ritmo de aprendizagem dos alunos. 

As metodologias são as formas que são encaminhadas as aulas; 
- Aulas expositivas. 
- Atividades escritas para fixação do conteúdo. 
- Atividades orais. 
- Jogos. 
- Brincadeiras. 
- Textos diversos. 
- Trabalhos em grupos. 
- Trabalhos em duplas. 
- Trabalhos individuais. 
- Apresentação de trabalhos. 
- Interpretação de textos. 
- Representações de textos e diálogos. 
- Colagens. 
- Leitura coletiva e individual. 
- Painéis. 
- Recortes. 
- Confecções de cartazes. 
- História em quadrinhos. 
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- Músicas. 
- TV multimídia. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Nesta Proposta Pedagógica apresenta-se um resgate histórico da 
Matemática, desde suas origens até sua caracterização como ciência. A partir 
disso, busca-se compreender como essa disciplina se configurou no currículo 
escolar brasileiro. 

A Matemática surgiu com os babilônios que, por volta de 2000 a.C., já 
faziam registros daquilo que hoje podem ser classificados como álgebra 
elementar. Foram deles os primeiros registros a respeito de ideias que se 
originaram das configurações físicas e geométricas, da comparação das formas, 
tamanhos e quantidades. Mas foi com os gregos, nos séculos VI e V a.C., que 
regras, princípios lógicos e exatidão de resultados foram registrados. 

No século XVII d.C., graças à influência dos filósofos gregos, ocorreu a 
sistematização das matemáticas estáticas, ou seja, desenvolveram-se a 
aritmética, a geometria, a álgebra e a trigonometria. 

Importante papel para a disciplina tiveram os sofistas, no século V a.C , 
que criaram as primeiras propostas de ensino baseadas em práticas 
pedagógicas e a eles devemos também a popularização do ensino da 
Matemática. 

Entre os séculos IV a II a.C., a educação era ministrada de forma clássica 
e enciclopédica e o ensino de Matemática desse período estava reduzido a 
contar números naturais, cardinais e ordinais, fundamentado na memorização e 
na repetição. Nessa época, destaca-se o grego Euclides, que influenciou (e 
influencia até os dias atuais) o ensino e a aprendizagem devido à sistematização 
do conhecimento matemático de então, por volta de 330 e 320 a.C., na obra 
Elementos (CAJORI, 2007). O conhecimento matemático por ele sistematizado 
continua presente e sendo abordado na Educação Básica. 

A partir do século I a. C, a Matemática se torna disciplina básica na 
formação de pessoas, desdobrada nas disciplinas de aritmética, geometria, 
música e astronomia. 

A religiosidade da Idade Média interferiu na Matemática, que nesse 
período passou a ser ensinada para entender os cálculos do calendário litúrgico 
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e determinar as datas religiosas. Entretanto, no Oriente, ocorreram produções 
matemáticas entre os hindus, árabes, persas e chineses que se configuraram em 
importantes avanços relativos ao conhecimento algébrico (MIORIM, 1998). 

Os séculos XV e XVI são significativos porque as descobertas 
matemáticas desse período contribuíram para uma fase de grande progresso 
científico e econômico aplicado na construção, aperfeiçoamento e uso produtivo 
de máquinas e equipamentos, tais como: arma de fogo, imprensa, moinhos de 
vento, relógios e embarcações. No Brasil, na metade do século XVI, os jesuítas 
instalaram colégios católicos e contribuíram para o processo pelo qual a 
Matemática viria a ser introduzida como disciplina nos currículos da escola 
brasileira. 

Desde o final do século XVI ao início do século XIX, o ensino da 
Matemática, desdobrado em aritmética, geometria, álgebra e trigonometria, 
contribuíram para formar diversos profissionais como engenheiros, geógrafos e 
topógrafos. 

No final do século XIX e início do século XX, o ensino da Matemática foi 
revisto em encontros internacionais, nos quais se elaboraram propostas 
pedagógicas que contribuíram para legitimar a Matemática como disciplina 
escolar e para vincular seu ensino com os ideais e as exigências advindas das 
transformações sociais e econômicas dos últimos séculos. Essas discussões 
chegaram ao Brasil por intermédio de integrantes do corpo docente do Imperial 
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, criado em 1837, como modelo para a escola 
secundária no país. Como consequência, acarretou uma reforma no programa 
dessa disciplina que juntou aritmética, álgebra, geometria e trigonometria numa 
única, denominada Matemática. 

O início da modernização do ensino da Matemática no país ocorreu 
simultaneamente às discussões do movimento da Escola Nova, que propunha 
um ensino orientado por uma concepção empírico-ativista ao valorizar os 
processos de aprendizagem e o envolvimento do estudante em atividades de 
pesquisa, lúdicas, resolução de problemas, jogos e experimentos. Além de 
contribuir para a caracterização da Matemática como disciplina, esta tendência 
do escolanovismo orientou a formulação da metodologia do ensino da 
Matemática na Reforma Francisco Campos, em 1931. Também influenciou a 
produção de materiais didáticos. 

Outras tendências, concomitantemente a empírico-ativista (escolanovista), 
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influenciaram o ensino da Matemática em nosso país. Muitas fundamentam o 
ensino até hoje, dentre as quais se destacam as tendências: formalista clássica, 
formalista moderna, tecnicista, construtivista, socioetnocultural e histórico-crítica 
(FIORENTINI, 1995). 

A tendência que prevaleceu no Brasil até o final da década de1950 foi 
formalista clássica, para a qual a finalidade do conhecimento matemático era o 
desenvolvimento do pensamento lógico-dedutivo. Logo, a aprendizagem era 
centrada no professor e no seu papel de transmissor e expositor do conteúdo 
(FIORENTINI, 1995). Após a década de 1950, observou-se a tendência 
formalista moderna em que o ensino também era centrado no professor, que 
demonstrava os conteúdos em sala de aula. O Movimento da Matemática 
Moderna que se seguiu motivou o início de estudos e debates sobre a renovação 
pedagógica por meio de uma discussão aberta e organizada por alguns grupos 
de estudos. Mas, antes de se chegar a uma proposta diferenciada para o ensino 
e a aprendizagem dessa disciplina no país, vivenciamos um período no qual 
sobressaiu a escola tecnicista. 

O golpe de 1964 e a tendência pedagógica tecnicista que se seguiu 
propiciaram um caráter mecanicista e pragmático do ensino da Matemática no 
decorrer da década de 

70. O método de aprendizagem enfatizado era a memorização de 
princípios e fórmulas, o desenvolvimento e as habilidades de manipulação de 
algoritmos e expressões algébricas e de resolução de problemas. 

A pedagogia tecnicista não se centrava no professor ou no estudante, mas 
nos objetivos instrucionais, nos recursos e nas técnicas de ensino. Os conteúdos 
eram organizados por especialistas, muitas vezes em kits de ensino e ficavam 
disponíveis em livros didáticos, manuais, jogos pedagógicos e recursos 
audiovisuais. 

A tendência construtivista, que favoreceu as discussões sobre o ensino na 
década de 80, entendia que o conhecimento matemático resultava de ações 
interativas e reflexivas dos estudantes no ambiente ou nas atividades 
pedagógicas. Enfatizava, portanto, mais o processo e menos ao produto do 
conhecimento. Nesse período também contribuíram para a mudança no ensino 
da Matemática a tendência pedagógica socioetnocultural e a Etnomatemática. 
Sob essa perspectiva, a matemática deixou de ser vista como um conjunto de 
conhecimentos universais e teoricamente bem definidos e passou a ser 
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considerada como um saber dinâmico, prático e relativo. A relação professor-
estudante, nesta concepção, era a dialógica. 

No Brasil, somente em meados de 1984, aparece a tendência histórico-
crítica, cuja metodologia fundamenta-se no materialismo histórico, que busca a 
construção do conhecimento a partir da prática social, superando a crença na 
autonomia e na “dependência absolutas da educação em face das condições 
sociais vigentes” (SAVIANI, 1997, p. 76). Na matemática, essa tendência é vista 
como um saber vivo, dinâmico, construído para atender às necessidades sociais, 
econômicas e teóricas em um determinado período histórico. Nessa tendência, 
aprender Matemática consiste em criar estratégias que possibilitam ao aluno 
atribuir sentido e construir significado às ideias matemáticas de modo a tornar-se 
capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar. O papel do 
professor é articular o processo pedagógico, a visão de mundo do aluno, suas 
opções diante da vida, da história e do cotidiano. 

Nesse contexto, no final da década de 1980, o Estado do Paraná produziu 
coletivamente um documento de referência curricular para sua rede pública de 
Ensino Fundamental denominado Currículo Básico, o qual portaria o germe da 
Educação Matemática, cujas ideias começavam a se firmar no Brasil e compõem 
a proposta apresentadas nestas Diretrizes Curriculares. 

A partir dos textos do Currículo Básico, a Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED) iniciou, em 1987, discussões coletivas para 
elaboração de novas propostas curriculares. 

Com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, procura-se adequar o ensino 
brasileiro às transformações do mundo do trabalho, fruto da globalização 
econômica e apresenta novas interpretações para o ensino da Matemática. A 
partir de 1998, o Ministério da Educação distribuiu os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), que para o Ensino Fundamental apresentavam conteúdos da 
Matemática. Porém, para o Ensino Médio, orientavam as práticas docentes tão 
somente para o desenvolvimento de competências e habilidades, destacando o 
trabalho com os temas transversais, em prejuízo da discussão da importância do 
conteúdo disciplinar e da apresentação de uma relação desses conteúdos para 
aquele nível de ensino. 

As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica e a nossa 
proposta resgatam a importância do conteúdo matemático e da disciplina Matemática 
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no processo de ensino e aprendizagem. É imprescindível que o estudante se 
aproprie do conhecimento de forma que “compreenda os conceitos e princípios 
matemáticos, raciocine claramente e comunique ideias matemáticas, reconheça suas 
aplicações e aborde problemas matemáticos com segurança” (LORENZATO e VILA, 
1993, p. 41). Para tanto, o trabalho docente necessita emergir da disciplina 
Matemática e ser organizado em torno do conteúdo matemático e, por conseguinte, 
se faz necessário uma fundamentação teórica e metodológica. 

 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
 

 Os Conteúdos Estruturantes propostos nas "Diretrizes Curriculares 
Orientadoras da Educação Básica - Matemática" da Rede Pública Estadual, no 
Ensino Fundamental e Médio são: 
-Números e Álgebra 
-Grandezas e Medidas 
-Geometrias 
-Funções 
-Tratamento da Informação 

 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
 

Os conteúdos básicos para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio da 
disciplina de Matemática são os seguintes: 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS BÁSICOS 

NÚMEROS  
E 

Conjuntos Numéricos e 
Operações Equações e 
Inequações Polinômios 

 
ÁLGEBRA Proporcionalidade 
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GRANDEZAS E MEDIDAS 

Medidas de comprimento Medidas de 
massa 
Medidas de áreas e volumes Medidas 
de velocidade Medidas de tempo 
Medidas de ângulos Medidas de 
temperatura Sistema Monetário 
Trigonometria: relações métricas no triângulo retângulo e relações 
trigonométricas nos triângulos 

 
FUNÇÕES Função Afim Função Quadrática 

 
GEOMETRIAS Geometria Plana 

Geometria Espacial Geometria 
Analítica Geometrias não-
euclidianas 

TRATAMENTO DA     INFORMAÇÃO Noções de Análise 
Combinatória Noções de 
Probabilidade Estatística 
Matemática Financeira História e Cultura Afro-brasileira, 
Africana e Indígena. 

  
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS  
 Os Conteúdos Básicos do Ensino Fundamental deverão ser abordados de 
forma articulada, valorizando os conhecimentos dos alunos, quer sejam adquiridos 
em séries anteriores ou de forma intuitiva. Tais conhecimentos e experiências 
provenientes das vivências dos alunos deverão ser aprofundados e sistematizados, 
ampliando-os e generalizando-os. É imprescindível a utilização de recursos didático-
pedagógicos e tecnológicos como instrumentos de aprendizagem. 

 

CONTEÚDOS BÁSICOS – ENSINO MÉDIO 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS BÁSICOS 
 Números Reais 

NÚMEROS Números Complexos 
 Sistemas lineares 

E Matrizes e Determinantes 
 Equações e Inequações: 

ÁLGEBRA exponenciais,logarítmicas e modulares  Polinômios 
 Medidas de Área e Volume 

GRANDEZAS Medidas de Massa 
 Medidas de Grandezas Vetoriais 
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E Medidas de Informática 
 MEDIDAS Medidas de Energia Trigonometria: relações 

métricas e 
trigonométricas no 
triângulo retângulo e a 
trigonometria na 
circunferência 

 
 
 
 

FUNÇÕES 

Função 
Afim 
Função 
Quadráti
ca 
Função 
Polinomi
al 
Função Exponencial Função 
Logarítmica Função 
Trigonométrica 
Função 
Modular 
Progressão 
Aritmética 
Progressão 
Geométrica 

 GEOMETRIAS Geometria Plana Geometria Espacial 
Geometria Analítica 
Geometrias não-euclidianas 

TRATAMENTO Análise Combinatória 
 Binômio de Newton 

DA Probabilidade 
 Estatística 

INFORMAÇÃO Matemática Financeira 
  

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Os conteúdos estruturantes devem estar articulados com os conteúdos 
específicos garantindo em relação de interdependência que enriqueçam o processo 
pedagógico “[...] o significado curricular de cada disciplina não pode resultar de 
apreciação isolada de seus conteúdos, mas sim do modo como se articulam” 
(MACHADO, 1993, p. 28). 

Os conteúdos propostos devem ser abordados por meio de tendências 
metodológicas da Educação Matemática que fundamentam a prática docente: 

- Resolução de problemas; 
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- Modelagem matemática; 
- Mídias tecnológicas; 
- Etnomatemática; 
- História da Matemática; 
- Investigações matemáticas. 

 
Resolução de problemas 

 
O ensino da Matemática deve abordar os conteúdos através da resolução de 

problemas. Trata-se de uma metodologia pela qual o estudante tem oportunidade de 
aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a 
resolver a questão proposta (DANTE, 2003). 

Nesse sentido, cabe ao professor utilizar metodológicas para a resolução de 
problemas, como exposição oral e resolução de exercícios, fazendo com que sejam 
dinâmicas e que o ensino de Matemática não se restringe a modelos clássicos. 
Trabalhar a Matemática através de problemas possibilita compreender os 
argumentos matemáticos e ajuda a vê-los como um conhecimento passível de ser 
apreendido pelos sujeitos do processo de ensino e aprendizagem (SCHOENFELD, 
1997). 

O professor é o responsável em favorecer um espaço de discussão levando os 
alunos a refletir sobre os problemas que irão resolver, elaborando estratégias 
apresentando hipóteses e fazendo registro da solução encontrada ou de recursos 
utilizados para o alcance do resultado. Assim, o aluno pode lançar mão de recursos 
como a oralidade, o desenho e outros, até sentir à vontade para utilizar sinais 
matemáticos (SMOLE&DINIZ, 2001). 

Etapas da resolução de problemas são: compreender o problema; destacar 
informações, dados importantes do problema, para a sua resolução, elaborar um 
plano de resolução; executar o plano; conferir resultados; estabelecer nova 
estratégia, se necessário, até chegar a uma solução aceitável (POLYA, 2006). 

 
Etnomatemática 

 
A Etnomatemática tem a finalidade de reconhecer e registrar questões de 

relevância social que produzem o conhecimento matemático que são percebidos por 
meio de diferentes teorias e praticas das mais diversas culturas. 
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É uma fonte de investigação importante porque valoriza a história dos 
estudantes pelo reconhecimento e respeito a suas raízes culturais: “reconhecer e 
respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, 
mas, num processo de síntese, reforçar suas próprias raízes” (D AMBROSIO, 2001, 
p. 42), tendo em vista aspectos como “memória cultural, códigos, símbolos, mitos e 
até maneiras específicas de raciocinar e inferir” (id. 1998, p. 18). 

É importante que o aluno, seja capaz de reunir situações novas com 
experiências anteriores, adaptando essas às novas circunstâncias e ampliando 
seus fazeres e saberes. 

Através da modelagem matemática os alunos podem ser levados a indagar 
e/ou investigar, situações oriundas de outras áreas da realidade pois contribui para a 
formação crítica do aluno permitindo trazer suas experiências de vida e aprimorá-las 
através do modelo matemático. 

Modelagem matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo. 
Para elaborar um modelo, além de conhecimento de Matemática, o modelador 
precisa ter uma dose significativa de intuição e criatividade para interpretar o 
contexto, saber discernir que conteúdo matemático melhor se adapta e também ter 
senso lúdico para jogar com as variáveis envolvidas. (BIEMBENGUT & HEIN, 2005, 
p. 12) 

 
Mídias tecnológicas 

 
O uso de mídias em Educação Matemática amplia as possibilidades de 

observação e investigação dos estudantes e professores, possibilitando a 
construção, interação, trabalho colaborativo, processos de descoberta deforma 
dinâmica e o confronto entre teoria e a prática. E explora a experimentação lúdica da 
tecnologia onde as premissas educacionais do ensino da educação matemática estão 
presentes, tais como a criticidade, tentativa, exploração matemática, operações de 
novas tecnologias. 

O uso das ferramentas tecnológicas é importante no desenvolvimento de 
ações em Educação Matemática. Trabalhar a Matemática, utilizando os recursos 
tecnológicos enfatiza um espaço fundamental da disciplina, que é a experimentação. 

 
História da Matemática 
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 Conhecer a história da Matemática é fundamental para entender cada 
etapa e seu desenvolvimento, tanto nas descobertas matemáticas aos fatos 
sociais e políticos, às circunstâncias históricas e ás correntes filosóficas que 
determinaram o pensamento e influenciaram o avanço cientifico de cada época. 
 Através da história da Matemática, os alunos serão direcionados às 
explicações dadas aos porquês da Matemática. Assim, possibilita ao estudante 
entender que o conhecimento matemático é construído historicamente a partir de 
situações concretas e necessidades reais (MIGUEL & MIORIM, 2004). 

 
Investigação Matemática 

 
 A investigação da Matemática é um método que leva o estudante a grandes 
descobertas, podendo partir da resolução de um simples exercício e se relacionar 
com a resolução de problemas. Seus enunciados devem ser claros, para que não 
haja dúvidas. A investigação é um problema em aberto, por isso, as coisas 
acontecem de forma deferente do que na resolução de problemas e exercícios. 
Investigar é buscar conhecer o que não se conhece. Na investigação matemática, o 
estudante é chamado a agir como um matemático, formulando conjecturas a respeito 
do que está investigando. Assim, “as investigações matemáticas  envolvem,  
naturalmente,  conceitos, procedimentos e representações matemáticas, mas o que 
mais fortemente as caracteriza é este estilo de conjectura-teste-demonstração” 
(PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2006, p.10). 
 As Diretrizes apresentam as tendências a serem trabalhadas, mas orientando 
para que haja articulação entre elas visando eficácia no processo do ensino a 
aprendizagem. 
 O uso das mídias, como softwares com planilhas eletrônicas, auxilia na 
compreensão do conteúdo pois possibilita a solução em um tempo menor do que o 
necessário mediante uso de caderno e lápis. 
 É importante que na prática docente investigativa, a elaboração de problemas 
tome com ponto de partida a vivência do estudante e, no processo de resolução, 
transcenda para o conhecimento aceito e validado cientificamente. Assim, é 
fundamental que haja também a articulação do currículo da EJA: cultura, trabalho e 
tempo, considerando os alunos desta modalidade de ensino e suas especificidades. 
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AVALIAÇÃO 

 
 A avaliação deve acontecer durante todo o processo de ensino e 
aprendizagem, e os encaminhamentos metodológicos devem possibilitar a 
interpretação e discussão, fazendo com que os alunos consigam estabelecer as 
relações dos conhecimentos prévios com o conteúdo trabalhado, o significado desse 
conteúdo e a compreensão alcançada por ele. 
 Durante o processo de avaliação, é fundamental a utilização da observação 
sistemática pelo professor com o objetivo de diagnosticar as dificuldades 
apresentadas pelos estudantes e criar novas oportunidades para que possam 
expressar seu conhecimento. O professor pode utilizar oportunidades diversas que 
devem incluir manifestações escritas, orais e de demonstração, inclusive por meio de 
ferramentas e equipamentos, como materiais manipuláveis, computador e 
calculadora. 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 
No processo avaliativo é preciso que o professor, estabeleça critérios claros, e 

os resultados devem servir para que o professor possa fazer as intervenções 
necessárias para que ocorra a aprendizagem. O objetivo da avaliação é proporcionar 
novas oportunidades para a apropriação do conhecimento além, oportunizar ao 
professor a reflexão acerca do seu trabalho bem como a análise das dificuldades dos 
alunos. 

Alguns critérios devem orientar as atividades avaliativas propostas pelo 
professor. Essas práticas devem possibilitar ao professor verificar se o estudante: 

- Comunica-se matematicamente, oral ou por escrito (BURIASCO, 2004); 
- Compreende, por meio da leitura, o problema matemático; 
- Elabora um plano que possibilite a solução do problema;  
- Encontra meios diversos para a resolução de um problema matemático; 
- Realiza o retrospecto da solução de um problema. 

 
Dessa forma, no processo pedagógico, o estudante deve ser estimulado a: 
- Partir de situações-problema internas ou externas à matemática; 
- Consultar acerca de conhecimentos que possam auxiliar na solução dos 
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problemas; 
- Elaborar conjecturas, fazer afirmações sobre elas e testá-las; 
- Persistir na busca de soluções, mesmo diante de dificuldades; 
- Sistematizar o conhecimento construído a partir da solução 

encontrada, generalizando, abstraindo e desvinculando-o de todas as condições 
particulares; 

- Socializar os resultados obtidos, utilizando, para isso, uma linguagem 
adequada; 

- Argumentar a favor ou contra os resultados (PAVANELLO & NOGUEIRA, 
2006, p. 29). Os conhecimentos que os alunos trazem devem ser aproveitados pelo 
professor relacionando-os com os novos conhecimentos abordados nas aulas de 
Matemática, permitindo que as práticas avaliativas superem a pedagogia do exame e 
considerem a pedagogia do ensino e da aprendizagem.  
 
 
RECUPERAÇÃO PARALELA 
 

A recuperação paralela é fundamental no processo de ensino, pois é um dos 
mecanismos para atender à diversidade, a característica e os ritmos de 
aprendizagem dos alunos. Assim serão ofertadas novas oportunidades de 
aprendizagem, redirecionando as ações para que as dificuldades diagnosticadas 
sejam superadas. 

As recuperações são de caráter contínuo e partem das analises das 
informações de avaliação diagnóstica registrada pelo professor, que poderá 
identificar as dificuldades dos alunos, a definição dos conteúdos, as expectativas de 
aprendizagem, e os procedimentos avaliativos a serem adotados. 

É necessário que o professor planeje e desenvolva atividades significativas e 
diversificadas que possibilitem ao aluno a superação das dificuldades de 
aprendizagem. Assim, precisa utilizar em suas aulas diferentes materiais para 
favorecer a aprendizagem do aluno, analisando os avanços obtidos e redirecionando 
o trabalho, quando as dificuldades persistirem. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DA DISCIPLINA DE ENSINO 
RELIGIOSO 

 
 

Apresentação da disciplina 
 

O Ensino Religioso, como disciplina do Ensino Fundamental pretende 
contribuir para o reconhecimento e respeito às diferentes expressões religiosas 
advindas da elaboração cultural dos povos, bem como possibilitar o acesso às 
diferentes fontes da cultura sobre o fenômeno religioso. 

O conhecimento das religiões, insere-se como patrimônio da humanidade 
e pressupõe promover aos educandos a oportunidade de processo de 
escolarização fundamental para que se tornem capazes de entender os 
movimentos religiosos específicos de cada cultura para que possa colaborar com 
a formação do indivíduo, como sujeito participativo e ativo, como cidadão que 
cumpre com seus deveres e exige seus direitos. 

A disciplina de Ensino Religioso deve proporcionar no contexto sócio 
cultural do aluno o conhecimento e a compreensão do fenômeno religioso a 
partir das experiências vividas em seu meio. Deve levar o aluno a refletir o 
sentido da vida e os questionamentos existenciais. Preparar para o convívio 
social tendo como base o respeito às diferenças. Educar para a paz superando e 
desfazendo toda forma de preconceito. 

O Ensino Religioso destaca a diversidade expressa nas diferentes 
expressões religiosas com foco no sagrado, possibilitando a reflexão sobre a 
realidade contida na pluralidade desse assunto e nas diferentes formas de ver o 
sagrado. 

 
 

Objeto de estudo do Ensino Religioso: O Sagrado 
 

 A definição do Sagrado como objeto de estudo do Ensino Religioso tem 
como objetivo a compreensão, o conhecimento e o respeito das expressões 
religiosas advindas de culturas diferentes, inclusive das que não se organizam 
em instituições, e suas elaborações sobre o fenômeno religioso. 

 
Objetivo Geral do Ensino Religioso: 



 

 

 Entender e contextualizar o Sagrado dentro de cada manifestação 
religiosa, independente de qualquer forma cultural e discriminação. 

 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
 

Através da análise dos aspectos que marcam o sagrado e as relações que se 
estabelecem em decorrência dele, nas diferentes manifestações religiosas a serem 
tratadas pelo Ensino Religioso, destaca-se a necessidade de se definir como 
conteúdos estruturantes desta disciplina referenciais que incluam nos conteúdos 
escolares a pluralidade das tradições religiosas. 

Deste modo, os conteúdos estruturantes compõem os saberes, os 
conhecimentos de grande amplitude e os conceitos ou práticas que identificam e 
organizam os campos de estudos a serem contemplados no Ensino Religioso, que 
são: 

- A paisagem religiosa; 
- O Universo Simbólico Religioso, e o 
- Texto Sagrado . 

 
Os conteúdos estruturantes de Ensino Religioso não devem ser 

entendidos isoladamente; mas servir como referência que se relaciona intensamente 
para a compreensão do objeto de estudo em questão e se apresentam como 
orientadores para a definição dos conteúdos escolares. 
CONTEÚDOS BÁSICOS 

 
- Organizações Religiosas 
- Lugares Sagrados 
- Textos Sagrados orais ou escritos 
- Símbolos Religiosos 
- Temporalidade Sagrada 
- Festas Religiosas 
- Ritos 
- Vida e Morte 

 
 



 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O Ensino Religioso, na sua concretização em sala de aula, deve ser visto 
como um espaço onde se crie e desenvolva o conhecimento e o respeito para com a 
diversidade religiosa. Assim o educando poderá pensar e argumentar criticamente, 
sobre as diferenças e semelhanças entre as várias religiões que existem em nossa 
sociedade e no mundo. 

Nas aulas de Ensino Religioso serão propostas atividades que incentivem a 
investigação individual e coletiva, de forma organizada, para facilitar a aquisição de 
conhecimentos sobre diversidade religiosa e respeito a todas as religiões. 

Propõe-se um encaminhamento metodológico baseado na aula dialogada, 
partindo da experiência religiosa do aluno e de seus conhecimentos prévios, visando 
verificar o que conhece sobre o assunto e que uso faz desse conhecimento em sua 
prática social cotidiana. A problematização também é um momento especial para a 
construção do conhecimento, pois pressupõe a elaboração de questões que 
articulem o conteúdo em estudo à vida do educando. 

As aulas de Ensino Religioso precisam ser contextualizadas, pois o 
conhecimento deve estar associado ao contexto histórico, político e social, 
estabelecendo relação entre o que ocorre na sociedade, o objeto de estudo da 
disciplina e os conteúdos estruturantes. Assim, a interdisciplinariedade é fundamental, 
pois articulam-se os conhecimentos de diferentes disciplinas curriculares e a 
especificidade do Ensino Religioso. 

Neste processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessário abordar cada 
expressão do Sagrado do ponto de vista laico e não religioso. 

 
 

AVALIAÇÃO 
 

A concepção de avaliação na disciplina de Ensino Religioso difere-se das 
outras disciplinas pois não possui registro de notas e conceitos e não se constitui 
como disciplina de reprovação. Sua matrícula é facultativa. 

Porém, a avaliação é um dos elementos integrantes do processo educativo na 
disciplina do ensino Religioso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, e o 
educador precisa planejar práticas avaliativas para acompanhar o processo de 
apropriação de conhecimentos pelos alunos, de conteúdos trabalhados e os seus 
objetivos, considerando a realidade e a experiência de vida de cada educando. 



 

 

Assim, precisa implementar instrumentos que o auxiliem a registrar a 
apropriação dos conteúdos pelos alunos, ou seja, identificar a compreensão das 
manifestações do sagrado. 

Mesmo que não haja aferição de notas ou conceitos o educador deve adotar 
instrumentos que permitam à escola, ao aluno, aos seus pais ou responsáveis, 
identificarem os progressos obtidos na disciplina. 

Assim, os alunos terão a oportunidade de retomar os conteúdos, e perceber 
que a apropriação dos conhecimentos desta disciplina possibilita conhecer e 
compreender melhor a diversidade cultural da qual a religiosidade é parte integrante. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Para sobreviver o ser humano precisa realizar várias ações para atender 
as suas necessidades e aspirações. Qualquer ação, é um trabalho, e como não 
vivemos sozinhos, a produção da existência é feita por um conjunto de ações 
coletivas e interligadas, que constituem o processo social do trabalho. 

É por meio do trabalho que o ser humano apropria da natureza e 
estabelece relações, utiliza o recurso que ela lhe oferece como estratégia de 
sobrevivência. 

Desde a antiguidade vários foram os avanços na elaboração dos saberes 
geográficos como: ampliação dos conhecimentos sobre as relações 
sociedade/natureza, elaboração de mapas, discussão a respeito da forma e do 
tamanho da Terra, distribuição de terras e águas, pois estes eram fundamentais 
para a organização política e econômica. 

Já na Idade Média, a geografia foi influenciada pela visão de mundo 
imposta pelo poder e pela organização sócio/espacial do momento. 

Foi a partir do século XVI que os viajantes passaram a descrever e 
representar alguns elementos do espaço e a relação Homem/Natureza. 

No século XIX nos países europeus, em função dos interesses do 
capitalismo, foram criadas sociedades geográficas que organizavam expedições 
científicas para a África, Ásia e América do Sul, procurando conhecer as 
condições naturais destes continentes, catalogando, servindo aos interesses das 
classes dominantes. As pesquisas dessas sociedades subsidiaram o surgimento 
das escolas nacionais de pensamento geográfico, destacando a alemã e a 
francesa. 

O pensamento geográfico, da escola alemã teve como precursores 
Humboldt (1769 – 1859) e Ritter (1779 – 1859), mas coube a Ratzel (1844-1904) 
apontado como fundador da geografia sistematizada, institucionalizada e 
considerada científica. A escola francesa teve como principal representante Vidal 
de La Blache (1845-1918). 

Para Ratzel e a escola alemã, quanto mais culto um povo, maior o 
domínio sobre a natureza. 
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Para Vidal de La Blache e a escola francesa, a relação 
Sociedade/Natureza criava um gênero de vida, própria de uma determinada 
sociedade. 

No Brasil as ideias geográficas foram inseridas no currículo escolar 
brasileiro no século XIX. Apenas a partir de 1930, quando as pesquisas 
desenvolvidas buscavam compreender e descrever o território brasileiro com o 
objetivo de servir aos interesses políticos do Estado, na perspectiva do 
nacionalismo econômico. 

Essa forma de abordagem do conhecimento geográfico perpetuou-se até 
os anos de 1960, caracterizando-se na escola, pelo caráter decorativo, focado 
na descrição do espaço, memorização de fatos e informações que refletiam a 
valorização dos conteúdos em si sem levar em conta a compreensão do espaço. 
Esse modo de ensinar ficou conhecido como Geografia Tradicional, 
permanecendo até início dos anos de 1980. 

Em meados do século XX, no Brasil tanto quanto em outros países, os 
confrontos teóricos e ideológicos entre Capitalismo e Socialismo entre 
desenvolvimento e subdesenvolvimento, estimularam a emergência de leituras 
de mundo mais críticas, que interferiram no pensamento geográfico sob diversos 
aspectos, criando novos enfoques para a análise do espaço geográfico. 

Nesse momento de renovação do pensamento geográfico, propõe uma 
análise crítica do espaço geográfico, sendo denominado de Geografia Crítica.  

No Brasil, o enfoque dessas mudanças foi afetado pelas tensões políticas 
dos anos 60 que levaram as modificações no ensino de Geografia e na 
organização curricular da escola. 

O estudo de Geografia passou a ser visto no 1ª Grau como disciplina de 
Estudos Sociais e no 2ª Grau, como Organização Social Política do Brasil e 
Educação Moral e Cívica, levando ao empobrecimento das disciplinas de 
Geografia e História que foram tiradas do currículo. 

Somente com o fim da ditadura militar, na década de 80, a renovação do 
pensamento geográfico chega no Brasil com força. No Paraná em 1983 com o 
parecer 332/84 do CEE, foi permitido o retorno das disciplinas de História e 
Geografia nos Currículos. 

A chamada Geografia Crítica teve como linha teórico metodológico o 
materialismo histórico dialético, trazendo as questões econômicas, sociais e 
políticas como fundamentais para a compreensão do espaço geográfico. 
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Mas, na década de 90 em função do contexto histórico e das condições 
políticas dos naos 90 aconteceram reformas políticas e econômicas vinculadas 
ao pensamento neoliberal, atingindo a educação. Nesse contexto fundamentou a 
produção e aprovação da nova LDB 9394/96 e a elaboração dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 

Segundo OLIVEIRA (1999) os PCNs acabaram por enfraquecer o papel 
da escola cmo espaço de conhecimento. Nesse período o objeto da geografia, 
seus conceitos e perspectivas analíticas foram vulgarizadas. 

Foi a partir de 2003 que no Paraná surge uma nova política educacional. 
As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, onde o objetivo de estudo da 
Geografia é o espaço geográfico, entendido como o espaço produzido e 
apropriado pela sociedade (LEFEBREVE, 1974) composto pela inter-relação 
entre sistemas de objetos naturais, culturais e técnicos e sistemas de ações, 
relações sociais, culturais, políticas e econômicas (SANTOS, 1996). 

As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica é o 
documento norteador dos professores de geografia no atual período histórico, 
pois contempla questões epistemológicas, teóricas e metodológicas que 
estimulam a reflexão da disciplina e do seu ensino. 

 
 

Objeto de Estudo 
 

O ensino de Geografia se pauta em seu objeto de estudo – O ESPAÇO 
GEOGRÁFICO HUMANIZADO – TRANSFORMADO E EM PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO pelas ações humanas. Visto que a sociedade transforma a 
natureza em função de seus interesses econômicos, políticos, culturais, sociais, 
etc, e ao mesmo tempo é influenciada por ela, criando desta forma seus espaços 
de vivência de acordo com suas necessidades. O ensino da Geografia deve dar 
subsídios aos alunos para que possam pensar e agir criticamente, buscando 
compreender e explicar os elementos que formam o Espaço Geográfico e as 
transformações sofridas por ele através das ações humanas. Diante disso 
buscamos sistematizar os conhecimentos e os saberes dos alunos, para formar 
cidadãos capazes de interpretar, com olhar crítico de pesquisador do mundo que 
o cerca. 
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Para alcançar tais saberes, cabe ao professor ter uma postura 
investigativa de pesquisa, instigando o pensamento crítico dos alunos, sendo 
assim um agente transformador do ensino e da escola buscando meios para a 
transformação sustentável da sociedade. 

Devemos ressaltar a Geografia como uma disciplina da dimensão espacial 
global, onde o espaço é a materialização dos tempos da vida social. O ensino da 
Geografia possibilita uma visão geral nas diversas escalas geográficas, do local 
ao global, e vice- versa, fazendo com que o aluno compreenda o mundo: 
pensando, refletindo, revelando-o, posicionando como agente transformador da 
sociedade, localizando-se no espaço reconhecendo-se e transitando entre as 
diferentes escalas espaciais, posicionando-se criticamente em busca da justiça 
social, compreendendo a relação sociedade/natureza. 
 Assim sendo a Geografia deve ser trabalhada essencialmente na busca de 
explicações mais significativas para o aluno, partindo da sua realidade, considerando 
a realidade da escola em que estão inseridos, contribuindo para a leitura do mundo 
através do entendimento do Espaço geográfico. 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 
 São conteúdos estruturantes da disciplina de Geografia, de acordo com as 
DCOEs: 
Dimensão Econômica do Espaço Geográfico 

 
 Neste conteúdo estruturante são discutidos os espaços de produção como o 
industrial- urbano e o agropecuário-rural, as aproximações e especificidades de cada 
um, a hierarquia dos lugares, as relações econômicas entre as diferentes porções 
territoriais como as cidades, os estados/províncias, os países e regiões. Relações de 
produção e de trabalho, como as sociedades produzem o espaço geográfico sob a 
perspectiva da produção de objetos (fixos e móveis) necessários para a manutenção 
da dinâmica da sociedade (capitalista). Ênfase nas desigualdades econômicas, na 
produção de necessidades, nas diferentes classes sociais, na configuração sócio 
espacial. 
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Dimensão Política do Espaço Geográfico 

 
 São debatidos as instancias e instituições (oficiais ou não) que governam os 
territórios. Neste conteúdo estruturante aborda-se desde as relações de poder sobre 
os territórios na escala micro (rua, bairro) até a escala macro (país, instituições 
internacionais). O papel do Estado e das forças políticas não estatais (ONGs, 
narcotráfico, crime organizado, associações), bem como as redefinições de 
fronteiras, orientadas por motivos econômicos, culturais, sociais, políticos, são 
fundamentais. 

 
Dimensão Socioambiental do Espaço Geográfico 

 
 As relações cidade-capital-natureza e sua lógica estruturam as discussões 
deste conteúdo estruturante. A produção do espaço geográfico, a criação de 
necessidade e a mobilização de "recursos" naturais para satisfazê-las, no modelo 
econômico do capitalismo, são pontos centrais nesse conteúdo estruturante, como 
essas relações se concretizam na diferenciação das paisagens sociais e culturais e 
os conceitos de Sociedade e Natureza são entendidos como categoria de análise 
neste conteúdo estruturante. O modo de produção, classes sociais, consumo, 
sustentabilidade, dinâmica da natureza e tempo são discutidos na perspectiva da 
produção espacial e da paisagem. Dimensão Cultural e Demográfica do Espaço 
Geográfico. 
 As questões demográficas da constituição do espaço geográfico são aspectos 
centrais neste conteúdo estruturante, bem como as constituições regionais em 
função das especificidades culturais, bem como marcas culturais na produção das 
paisagens (rural e urbana) e suas razões históricas econômicas e naturais, a 
ocupação e distribuição da população no espaço geográfico e suas consequências 
econômicas, culturais, sociais; os grupos sociais e étnicos em sua configuração 
especial urbana, rural, regional. 

 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
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De acordo com as DCEs, “Entende-se por conteúdos básicos os 
conhecimentos fundamentais para cada série da etapa final do Ensino Fundamental e 
para o Ensino Médio, considerados imprescindíveis para a formação conceitual dos 
estudantes nas diversas disciplinas da Educação Básica. O acesso a esses 
conhecimentos é direito do aluno na fase de escolarização em que se encontra, o 
trabalho pedagógico com tais conteúdos é responsabilidade do professor “. 

 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 
 

- Formação e transformação das paisagens naturais e culturais; 
- Dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias de 

exploração e produção; 
- A formação, localização, exploração e utilização dos recursos naturais; 
- A distribuição espacial das atividades produtivas e a reorganização do 

espaço geográfico; 
- As relações entre campo e a cidade na sociedade capitalista; 
- A evolução demográfica, a distribuição espacial da população e os 

indicadores estatísticos; 
- A mobilidade populacional e as manifestações sócio espaciais da diversidade 

cultural; 
- As diversas regionalizações do espaço geográfico; 
- A formação, mobilidade das fronteiras e a reconfiguração do território 

brasileiro; 
- A dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias de 

exploração e produção; 
- As diversas regionalizações do espaço brasileiro; 
- As manifestações sócio espaciais da diversidade cultural; 
- A evolução demográfica da população, sua distribuição espacial e 

indicadores estatísticos; 
- Os movimentos migratórios e suas motivações; 
- As manifestações socioespaciais da diversidade cultural; 
- Formação, localização, exploração e utilização dos recursos naturais; 
- As diversas regionalizações do espaço geográfico; 
- A nova ordem mundial, os territórios supranacionais e o papel do Estado; 
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- A revolução técnico-cientifico-informacional e os novos arranjos no espaço 
da produção; 

- O comercio mundial e as implicações sócio espaciais; 
- A formação, mobilidade das fronteiras e a reconfiguração dos territórios; 
- A evolução demográfica da população, sua distribuição espacial e os 

indicadores estatísticos; 
- As manifestações sócio espaciais da diversidade cultural; Os movimentos 

migratórios mundiais e suas motivações; 
- A distribuição das atividades produtivas, a transformação da 

paisagem e a reorganização do espaço geográfico; 
- A dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologia de 

exploração e produção; 
- O espaço em rede: produção, transporte e comunicações na atual 

configuração territorial. 
 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS PARA O ENSINO MÉDIO 
 

- A formação e transformação das paisagens; 
- A dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias de 

exploração e produção; 
- A distribuição espacial das atividades produtivas e a reorganização do 

espaço geográfico; 
- A formação, localização, exploração e utilização dos recursos naturais; 
- A revolução técnico-cientifico-informacional e os novos arranjos no espaço 

da produção; 
- O espaço rural e a modernização da agricultura; 
- O espaço em rede: produção, transporte e comunicação na atual 

configuração territorial; 
- A circulação de mão de obra, do capital, das mercadorias e das informações; 
- Formação, mobilidade das fronteiras e a reconfiguração dos territórios; 
- As relações entre o campo e a cidade na sociedade capitalista; 
- A formação, o crescimento das cidades, a dinâmica dos espaços urbanos 

e a urbanização recente; 
- A evolução demográfica, a distribuição espacial da população e os 
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indicadores estatísticos; 
- Os movimentos migratórios e suas motivações; 
- As manifestações socioespaciais da diversidade cultural; 
- O comércio e as implicações socioespaciais; 
- As diversas regionalizações do espaço geográfico; 
- As implicações socioespaciais do processo de mundialização; 
- A nova ordem mundial, os territórios ocupacionais e o papel do Estado. 

 
 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 
A disciplina de Geografia permite que o aluno amplie suas noções espaciais, 

através de um trabalho que possibilita aos alunos adquirirem os conhecimentos 
necessários para o entendimento das inter-relações entre as paisagens naturais e 
artificiais. 

O espaço geográfico deve ser compreendido como o resultado da interação 
entre a dinâmica física natural e a dinâmica humana social, proporcionando 
condições de se transitar entre o local vivido, regional, nacional e global ou o seu 
oposto, promovendo um domínio da linguagem cartográfica, mostrando como os 
fenômenos se distribuem e se relacionam neste espaço. Caberá ao professor a 
oferta de subsídios para que o aluno possa relacionar os fenômenos na escala 
nacional (Brasil) com a realidade mundial, buscando em torno de aplicações de 
conceitos construídos desde as series iniciais, das especificidades naturais e sociais 
e as relações de poder político e econômico entre os continentes, com retorno ao 
espaço local sempre que necessário, para maior compreensão do espaço no 
processo de globalização e utilizando -se da leitura de mapas, tabelas, gráficos e 
imagens, relacionando-as às diferentes formas de apropriação espacial e da 
diversidade cultural. Serão abordados ainda conteúdos que transmitam 
conhecimentos sobre a temática de história e cultura afro-brasileira e africana, a partir 
do reconhecimento das influências das manifestações culturais dos diferentes grupos 
étnicos. 

Os conteúdos da geografia destinados aos alunos da EJA devem ser 
trabalhados de forma crítica e dinâmica, inter-relacionados à realidade próxima e 
distante dos alunos, tendo como eixo articulador a cultura, o trabalho e o tempo. 
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No Ensino Médio os conteúdos serão trabalhados de forma aprofundada e 
mais complexa “ de modo a ampliar as relações estabelecidas entre os conteúdos, 
respeitada a , (DCO, 2008, p.79) considerando os três eixos articuladores propostos 
nas Diretrizes da EJA, Trabalho, Cultura e Tempo, os quais devem-se articular tendo 
em vista a apropriação do conhecimento que não deve se restringir à 
transmissão/assimilação de fatos, conceitos, ideias, princípios, informações, etc, mas 
sim compreender a aquisição cognoscitiva e estar intrinsicamente ligados à 
abordagem dos conteúdos curriculares propostos para a Educação Básica. 

 
 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação dever ser entendida como mais uma forma para o professor 
avaliar sua metodologia e o nível de compreensão dos conteúdos específicos 
tratados durante um determinado período. 

Diante disso, propõe-se que o processo avaliativo esteja articulado com 
os conteúdos estruturantes, os conceitos Geográficos, o objeto de estudo, as 
categorias espaço-tempo, a relação sociedade-natureza e as relações de poder, 
contemplando a escala local e global e vice-versa. A avaliação deve ser 
diagnóstica, processual e contínua, contemplando diferentes práticas 
pedagógicas, tais como: leitura, interpretação e produção de textos geográficos, 
leitura e interpretação de fatos, imagens, filmes e diferentes tipos de mapas, 
pesquisas bibliográficas, aula de campo, projetos científicos interdisciplinares 
com apresentação de seminários, leitura e interpretação de tabelas e gráficos, 
relatório de experiências práticas de aula de campo e laboratório, construção de 
maquetes, produção de mapas mentais, entre outros. 

Essa atividade deve possibilitar ao aluno a apropriação dos conteúdos e o 
posicionamento crítico frente aos diferentes contextos sociais em que vive. 
Assim o aluno deverá ser capaz de aceitar, rejeitar ou transformar o espaço em 
que vive. 

Deve-se destacar que a proposta avaliativa deve estar bem clara para os 
alunos, que eles saibam como serão avaliados em cada atividade proposta. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE FÍSICA 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

A Física tem como objeto de estudo o Universo em toda a sua 
complexidade e, por isso, como disciplina escolar, propõe aos estudantes o 
estudo da natureza, entendida, segundo Menezes (2005), como a realidade 
material sensível. Enfatizando se que os conhecimentos de Física apresentados 
aos estudantes do Ensino Médio não são coisas da natureza, ou a própria 
natureza, mas modelos elaborados pelo Homem no intuito de explicar e entender 
essa natureza. Desde tempos remotos, provavelmente no período paleolítico, a 
Humanidade observa a natureza, na tentativa de resolver problemas de ordem 
prática e de garantir a sua subsistência. Porém, bem mais tarde é que surgiram 
as primeiras sistematizações, com o interesse dos gregos em explicar as 
variações cíclicas observadas nos céus. 

Esses registros deram origem à astronomia, talvez a mais antiga das 
ciências e, com ela, o início do estudo dos movimentos. Entretanto, apesar dos 
estudos e contribuições dos mais diversos povos, como os árabes e os chineses, 
entre outros, as pesquisas sobre a História da Física demonstram que, até o 
período do Renascimento, a maior parte da ciência conhecida pode ser resumida 
à Geometria Euclidiana, à Astronomia Geocêntrica de Ptolomeu (150 d. C.) e à 
Física de Aristóteles (384-322 a.C.). As explicações a respeito do Universo 
mudam, em cada época, de acordo com o que se conhece sobre ele. Aristóteles, 
no século IV a.C., apresentou argumentos bastante convincentes para mostrar a 
forma arredondada da Terra e desenvolveu uma Física para tentar compreender 
a nova visão de mundo terrestre. Essa ideia trazia alguns questionamentos, 
dentre eles: como pessoas e objetos moventes não caíam da Terra? Um 
percurso pode iniciar e terminar no mesmo lugar? Como a Terra não cai, já que 
não há nada que a segure, como se supunha haver, quando se imaginava que 
ela fosse plana? Por outro lado, como se observava que alguns corpos celestes 
não se aproximavam nem se afastavam do centro do Universo, Aristóteles 
imaginou que existiria um quinto elemento, o éter, que a tudo preencheria acima 
da Lua. Dessa forma o Universo seria dividido em dois mundos: o sub-lunar, 
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localizado abaixo da Lua, formado pelos quatro elementos (terra, água, fogo e 
ar), e o supra lunar, localizado a partir da Lua, formado por éter. 

A Física aristotélica nega o vácuo e foge da ideia de infinito, pois, na sua 
época, a existência de espaços vazios de matéria era inconcebível. Acima da 
Lua haveriam cascas esféricas feitas de éter, chamadas de orbes que, 
encaixadas umas nas outras, seriam responsáveis pelo movimento de arraste 
dos planetas em torno da Terra. As inconsistências e insuficiências dos modelos 
explicativos do Universo exigiram novos estudos que produziram novos 
conhecimentos físicos. Tais estudos foram estimulados pelas mudanças 
econômicas, políticas e culturais iniciadas no final do século XV com a ampliação 
da sociedade comercial. Esses acontecimentos acentuaram-se ao longo dos 
séculos seguintes, levaram ao fim a sociedade medieval e abriram caminho para 
a Revolução Industrial do século XVIII. Naquele contexto histórico, Galileu Galilei 
(1562- 1643) inaugurou a Física que conhecemos hoje. De suas observações 
pelo telescópio, desfez o sacrário dos lugares naturais, da dicotomia entre terra e 
céu, entre mundo sub- lunar e supra lunar e contribuiu para a afirmação do 
sistema copernicano. O Universo deixaria de ser finito e o céu deixou de ser 
perfeito. O espaço passou a ser mensurável, descrito em linguagem matemática. 

A ciência alicerçava-se em dois pilares principais: 
- A Matemática como linguagem para expressar leis, ideias e elaborar 

modelos para descrever os fenômenos físicos; A experimentação como forma de 
questionar a natureza, de comprovar ou confirmar ideias e de testar novos 
modelos. 

Essa primeira revolução industrial se fez mais com conhecimento técnico, 
isto é, realizado por técnicos, e não pelos homens da ciência. Mas a 
incorporação das máquinas à indústria uniu técnicos e cientistas na busca pela 
compreensão da ciência do calor, para melhoria técnica das máquinas, 
contribuindo para o avanço industrial. Até meados do século XIX, todos os 
problemas, aparentemente, poderiam ser resolvidos pela Física Newtoniana, 
pelas leis da termodinâmica e pelas equações de Maxwell. Entretanto, faltava 
algo, uma base experimental para comprovar a existência do éter, meio 
hipotético que possuiria propriedades especiais e supunha se que fosse através 
dele que as ondas eletromagnéticas se propagavam. Esse meio, o éter, que 
tinha sido considerado por René Descartes no século XVII, foi retomado no 
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século XIX, pois a intenção era manter a imagem de um Universo mecânico 
criado pelo homem no século XVII. 

Uma nova revolução no campo de pesquisa da Física marcou o início do 
século 

XX. Em 1905, Einstein apresentou a teoria da relatividade especial ao 
perceber que as equações de Maxwell não obedeciam às regras de mudança de 
referencial da teoria newtoniana. Ao decidir pela preservação da teoria, Einstein 
alterou os fundamentos da mecânica e apresentou uma nova visão do espaço e 
do tempo, sem o éter. No período entre guerras, os trabalhos dos diversos 
cientistas que fugiram dos governos autoritários fascistas levaram muitos 
cientistas a se transferirem para outros países, onde tinham mais liberdade para 
desenvolver suas pesquisas, especialmente os Estados Unidos, e cujos 
trabalhos abriram caminho para o desenvolvimento da mecânica quântica. A 
interpretação probabilística da matéria e a descrição da natureza em função de 
interações passaram a nortear o desenvolvimento da Física no mundo. 

No Brasil, em 1934, foi criado o curso de Sciencias Physicas, na 
Faculdade de Philosophia, Sciencias e Letras da Universidade de São Paulo, 
para formar bacharéis e licenciados em Física. Isso permitiu que a Física, como 
campo de pesquisa e criação de novos conhecimentos, começasse a se 
desenvolver efetivamente no país. Os novos fatos científicos do século XX 
obrigaram os físicos a refletirem sobre o próprio conceito de ciência, sobre os 
critérios de verdade e validade dos modelos científicos, entretanto, o mesmo não 
ocorreu com o ensino de Física no Brasil, que não sofreu grandes alterações até 
meados da década de 1940. 

Entende-se, então, que a disciplina de física, tanto quanto as outras 
disciplinas, deve educar para a cidadania e isso se faz considerando a dimensão 
crítica do conhecimento científico sobre o Universo dos fenômenos e a não-
neutralidade da produção desse conhecimento, mas seu comprometimento e 
envolvimento com aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. O ponto de 
partida da prática pedagógica são os conteúdos estruturantes, propostos nas 
Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica do Estado do Paraná 
com base na evolução histórica das ideias e dos conceitos da Física. Para isso, 
os professores devem superar a visão do livro didático como ditador do trabalho 
pedagógico, bem como a redução do ensino de Física à memorização de 
modelos, conceitos e definições excessivamente matematizados e tomados 
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como verdades absolutas, como fatos reais. Enfatiza-se a importância de um 
enfoque conceitual para além de uma equação matemática, sob o pressuposto 
teórico de que o conhecimento científico é uma construção humana com 
significado histórico e social. 

Serão objetos de análise no trabalho docente: os sujeitos (docentes e 
estudantes), os processos de seleção e socialização dos conteúdos escolares, o 
processo de avaliação, a realidade escolar, bem como a sociedade em que 
vivemos. 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

- Movimento; 
- Termodinâmica; 
- Eletromagnetismo. 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
- Momentum e inércia; 
- Conservação de quantidade de movimento; 
- Variação de quantidade de movimento = impulso; 
- 2ª Lei de Newton; 
- 3ª Lei de Newton e condições de equilíbrio; 
- Energia e o Princípio da Conservação da Energia; 
- Gravitação; 
- Lei zero da Termodinâmica; 
- 1ª Lei da Termodinâmica; 
- 2ª Lei da Termodinâmica; 
- Carga, corrente elétrica, campo e ondas eletromagnéticas; 
- Força eletromagnética ; 
- Equações de Mexwell: Lei de Gauss para eletrostática/Lei de 

Coulomb, Lei de Ampére, Lei de Gauss magnética, Lei de Faraday; 
- A natureza da luz e suas propriedades. 

 
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Os conteúdos básicos da disciplina de Física devem ser abordados 
considerando-se: 

- O contexto histórico-social, discutindo a construção científica como um 
produto da cultura humana, sujeita ao contexto de cada época; 
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- O conhecimento da Física como um campo teórico, priorizando os 
conceitos fundamentais que dão sustentação à teoria dos movimentos, pois se 
entende que para ensinar uma teoria científica é necessário o domínio e a utilização 
de linguagem próprias da ciência, indispensável e inseparável do pensar ciência. 
Portanto, é fundamental o domínio das ideias, das leis, dos conceitos e definições 
presentes na teoria e sua linguagem científica; 

- As relações da Física com a Física e, com outros campos do 
conhecimento; 

- O contexto social dos estudantes e seu cotidiano; 
- As concepções dos estudantes e a história da evolução dos conceitos e 

ideias em Física como possíveis pontos de partida para problematizações; 
- Que a ciência dos movimentos não se esgota em Newton e seus 

sucessores propõem-se uma discussão em conjunto sobre o quadro teórico da Física 
no final do século XIX. 

O professor abordará os modelos científicos em suas possibilidades e 
limitações extrapolando o senso comum e rejeitando o argumento de que para 
aprender a Física, o pré-requisito é saber Matemática. Na sala de aula, o 
conhecimento científico deverá ser tratado por meio de modelos, visto que o 
conhecimento científico também é expresso através deles, modelos estes que 
são elaborações humanas, criadas para entender determinado fenômeno ou 
evento físico, válidos para determinados contextos históricos. 

A utilização de problemas matemáticos no ensino de física, permitirá ao 
estudante elaborar hipóteses além das solicitadas pelo exercício e que 
extrapolem a simples substituição de um valor para obter um valor numérico de 
grandeza. Esse encaminhamento virá a contribuir para que o estudante não 
disponha apenas de fórmulas matemáticas, mas que perceba nelas uma teoria 
física, permitindo um envolvimento maior com essas teorias e, por consequência, 
uma aprendizagem muito mais significativa. 

A História da Ciência será agregada ao planejamento das aulas, de modo 
a contextualizar a produção do conhecimento em estudo. As considerações 
expostas a respeito da História da Ciência, incorporadas aos estudos, ajudarão o 
estudante a compreender que a busca do conhecimento físico não foi e não será 
um caminho de direção única, tampouco linear, mas repleto de dúvidas, 
contradições, erros e acertos, motivados por interesses diversos. A 
problematização de situações que envolvam um conteúdo físico possibilita aos 
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estudantes o levantamento de hipóteses na tentativa de explicar as questões 
propostas. 

A utilização de textos deverá ser vista como um instrumento de mediação 
entre os alunos e o professor, a fim de que surjam novas questões e discussões, 
trazendo às aulas de Física textos de obras de grandes físicos para a formação 
do leitor crítico, por meio da História da evolução, das ideias e conceitos da 
Física, presente nestas obras. 

Os computadores serão utilizados para se fazer animações, ou seja, 
representações dos movimentos que, nos livros didáticos, são representados por 
figuras estáticas, em apenas duas dimensões, o que pode tornar o fenômeno 
incompreensível para os estudantes. Diferente das animações, as simulações 
permitem uma interatividade entre o estudante e a máquina e podem ser 
utilizadas on-line. 

O livro didático é um importante recurso a serviço do professor, bem como 
o computador, a televisão, a rede web, a pesquisa como parte integrante do 
processo educativo, pois acredita-se que apenas com o conhecimento advindo 
dela, o professor pode posicionar-se autonomamente e ocupar o centro do 
processo de ensino e aprendizagem. 

Em relação aos desafios contemporâneos, a edição da Lei 11645/2008, é 
um marco histórico pois simboliza, simultaneamente, um ponto de chegada das 
lutas antirracistas no Brasil e um ponto de partida para a renovação da qualidade 
social da educação brasileira. Importante destacar a luta dos movimentos sociais 
ao criar um conjunto de estratégias por meio das quais os segmentos 
populacionais considerados diferentes passaram cada vez mais a destacar 
politicamente as suas singularidades, cobrando que estas sejam tratadas de 
forma justa e igualitária, exigindo que o elogio à diversidade seja mais do que um 
discurso sobre a variedade do gênero humano. A Lei veio corroborar este 
entendimento, reconhecendo que indígenas e negros convivem com problemas 
de mesma natureza, embora em diferentes proporções. Nesse sentido, é na 
escola onde as diferentes presenças se encontram e é nas discussões sobre 
currículo onde estão os debates sobre os conhecimentos escolares, os 
procedimentos pedagógicos, as relações sociais, os valores e as identidades dos 
alunos e alunas. Abordar a questão com lucidez e sensibilidade, reafirmando o 
fato de que a educação deve concorrer para a formação de cidadãos orgulhosos 
de seu pertencimento etnicorracial, qualquer que seja este, cujos direitos devem 
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ser garantidos e cujas identidades devem ser valorizadas, incluem no contexto 
de estudos e atividades cotidianas, tanto a contribuição histórico-cultural dos 
povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, quanto às contribuições de 
raiz africana e europeia. 

De acordo com a LDB, em seu Art. 22: “A educação básica tem por 
finalidades desenvolver    o    educando,    assegurar-lhe   a   formação    comum 
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 
no trabalho e em estudos posteriores”. Assim compete ao educador construir 
uma positiva educação para as relações etnicorraciais, de modo a: 

- Implementar ações, inclusive dos próprios educandos, de pesquisa, 
desenvolvimento e aquisição de materiais didático-pedagógicos que respeitem, 
valorizem e promovam a diversidade a fim de subsidiar práticas pedagógicas 
adequadas a educação para as relações etnicorraciais. 

- Prover as bibliotecas e as salas de leitura de materiais didáticos e 
paradidáticos sobre a temática Etnicorracial adequados à faixa etária e à região 
geográfica das crianças. 

- Incentivar e garantir a participação dos pais e responsáveis pela 
criança na construção do projeto político pedagógico e na discussão sobre a 
temática etnicorracial. 

- Abordar a temática etnicorracial como conteúdo multidisciplinar e 
interdisciplinar durante todo o ano letivo, buscando construir projetos 
pedagógicos que valorizem os saberes comunitários e a oralidade, como 
instrumentos construtores de processos de aprendizagem. 

- Contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas reflexivas, 
participativas e interdisciplinares, que possibilitem ao educando o entendimento 
de nossa estrutura social desigual; 

- Incluir a temática de história e cultura africana, afrobrasileira e indígena 
entre os conteúdos avaliados pelo ENEM; 

- Incluir, nas ações de revisão dos currículos, discussão da questão 
racial e da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena como parte 
integrante da matriz curricular. 

Em relação à Educação Ambiental, em 1999 a Lei no 9795/99 que 
estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental, veio regulamentar o 
direito já consagrado na Lei Maior determinando a inserção, de forma 
interdisciplinar, da educação ambiental em todas as instituições de ensino, 
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formais e não-formais públicas ou privadas. Esta lei estabelece que a Educação 
Ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, respeitando em suas diretrizes nacionais 
aquelas    a   serem    complementadas     discricionariamente  pelos 
estabelecimentos  de ensino (artigo 26 da LDB) com uma parte diversificada 
exigida pelas características regionais e locais, conforme preceitua o princípio 
citado no artigo 4º, inciso VII da Lei 9.795/99, que valoriza a abordagem 
articulada das questões ambientais locais, regionais e nacionais, e o artigo 8º, 
incisos IV e V que incentivam a busca de alternativas curriculares e 
metodológicas na capacitação da área ambiental e as iniciativas e experiências 
locais e regionais, incluindo a produção de material educativo. 

Os princípios e objetivos da Educação Ambiental se incorporam com os 
princípios gerais da Educação contidos na Lei 9.394, de 20/12/1996 (LDB - Lei 
de Diretrizes e Bases) que, em seu artigo 32, assevera que o ensino 
fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: [...] II – a 
compreensão do ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

O educando da EJA traz consigo conhecimentos construídos a partir do 
senso comum e do saber popular, não científico, construído no cotidiano, em 
suas relações com o outro e com o meio – os quais devem ser considerados nas 
práticas educativas. Portanto, o trabalho dos educadores é buscar de modo 
contínuo o conhecimento que dialogue com o seu universo, de forma dinâmica e 
histórica. 

Em relação aos eixos articuladores da EJA, Cultura, Trabalho e Tempo, a 
cultura compreende a forma de vida e compõe um sistema de significações 
envolvido em todas as formas de atividade social (Willians, 1992). É um produto 
da atividade humana, e não pose ser ignorada sua dimensão histórica. Na 
formação humana, a cultura é o elemento de mediação entre o indivíduo e a 
sociedade, ou seja, é intermediário entre a sociedade e sua formação. 
(ADORNO, 1996) portanto a cultura compreende desde a música, obra literária, 
arte, ciência, linguagem, costumes, hábitos de vida, sistemas morais, instituições 
sociais, crenças, e até as formas de trabalhar (SACRISTÁN,2001, p.105). 

Como elemento de mediação da formação humana, torna-se objeto da 
educação que o traduz na escola (Willians, 1984). 
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O trabalho compreende uma forma de produção da vida material a partir 
da qual se produzem distintos significados. É a ação pela qual o homem 
transforma a natureza e transforma-se a si mesmo. Portanto, a produção 
histórico-cultural atribui à formação de cada novo indivíduo, também, a essa 
dimensão histórica. 

Os vínculos entre educação, escola e trabalho situam-se numa 
perspectiva que considera a constituição histórica do ser humano sua formação 
intelectual e moral, sua autonomia e liberdade individual e coletiva, em síntese 
sua emancipação como cidadão. 

Uma das razões pelas quais os educandos da EJA retornam para a 
escola é o desejo de elevação do nível de escolaridade para atender às 
exigências do mundo de trabalho. Cada educando que procura EJA, porém, 
apresenta um tempo social e um tempo escolar de vida, para tanto a 
necessidade de reorganização dos tempos e dos espaços escolares, para dar 
sustentação a seus objetivos. Na dimensão escolar, o tempo dos educandos da 
EJA é definido pelo tempo da escolarização e pelo tempo singular de 
aprendizagem bem diversificado, tendo em vista a especificidade dessa 
modalidade de ensino que considera disponibilidade de cada um para dedicação 
aos estudos. 

O tempo e o espaço são aspectos da cultura escolar. Portanto, fazem 
parte da ação pedagógica. A organização do tempo escolar compreende três 
dimensões: o tempo físico, o tempo vivido e o tempo pedagógico. O primeiro 
está relacionado ao calendário escolar organizado em dias letivos, horas/aulas, 
bimestres que organizam e controlam o tempo da ação pedagógica. O segundo 
diz respeito ao tempo vivido pelo professor nas suas experiências pedagógicas, 
nos cursos de formação, na ação docente propriamente dita, bem como o tempo 
vivido pelos educandos nas experiências sociais e escolares. O último 
compreende o tempo que a organização escolar destina para a escolarização e 
socialização do conhecimento. Ainda, há o tempo que o aluno dispõe para se 
dedicar aos afazeres escolares internos e externos exigidos pelo processo 
educativo. Na escola, a organização dos tempos está articulada aos espaços 
escolares preenchidos pelos educando em toda ação educativa. A organização 
desses tempos e espaços compreendem características que devem ser 
entendidas como discursos que revelam um espaço democrático, a organização 
dos tempos e dos espaços escolares interfere na formação dos educandos, seja 
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para conformar ou para produzir outras práticas de significação, como conduzir o 
educando a aprender o significado social e cultural dos símbolos construídos, 
tais como as palavras, as ciências, as artes, os valores, dotados da capacidade 
de propiciar-nos meios de orientação, de comunicação e de participação. 
(ARROYO,2001, p.144). 

Cultura e conhecimento são produzidos pelas relações sociais. De acordo 
com Silva (2000, p.13), a cultura, é compreendida como prática de significação e, 
como tal, vinculado à prática produtiva, às relações sociais e de poder, enfim, 
uma prática que produz identidades sociais. Para que ocorram mudanças na 
forma de organizar o conhecimento na escola é imprescindível que toda ação 
educativa esteja voltada aos educandos. 

Ainda serão contemplados os conteúdos obrigatórios: história do Paraná 
(Lei nº 13.381/01). Equipe multidisciplinar (Lei nº 10.639/03 e nº 11.645/08), 
música (Lei nº 11.769/08) prevenção ao uso indevido de drogas, sexualidade 
humana, educação ambiental; educação fiscal, enfrentamento à violência contra 
a criança e o adolescente. Direito das crianças e Adolescente LF nº 11.525/07, 
Educação Tributária Dec; nº 1.143/99, Portaria nº 413/02, Educação Ambiental 
LF nº 9.795/99 Agenda 21 Escolar (esta deverá ser considerada como ação da 
escola). Os conteúdos mencionados acima terão suas metodologias e 
articulações com a disciplina de Física, descritos no PTD de cada professor. 

 
 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação levará em conta os pressupostos teóricos adotados nas 
Diretrizes Curriculares, ou seja, a apropriação dos conceitos, leis e teorias que 
compõem o quadro teórico da Física pelos estudantes. Este fato pressupõe o 
acompanhamento constante do progresso do estudante quanto à compreensão 
dos aspectos históricos, filosóficos e culturais, da evolução das ideias em Física e 
da não-neutralidade da ciência. Considerando sua dimensão diagnóstica, a 
avaliação é um instrumento tanto para que o professor conheça o seu aluno, 
antes que se inicie o trabalho com os conteúdos escolares, quanto para o 
desenvolvimento das outras etapas do processo educativo. 

Inicialmente, é preciso identificar os conhecimentos dos estudantes, sejam 
eles espontâneos ou científicos, pois ambos interferem na aprendizagem, no 
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desenvolvimento dos trabalhos e nas possibilidades de revisão do planejamento 
pedagógico Embora o sistema de registro da vida escolar do estudante esteja 
centrado em uma nota para sua aprovação, a avaliação será um instrumento 
auxiliar a serviço da aprendizagem dos alunos, cuja finalidade é sempre o seu 
crescimento e sua formação. Para o professor, a avaliação deve ser vista como 
um ato educativo essencial para a condução de um trabalho pedagógico 
inclusivo, no qual a aprendizagem seja um direito de todos e a escola pública o 
espaço onde a educação democrática deve acontecer. Ela deve apresentar 
caráter diversificado tanto qualitativo quanto do ponto de vista instrumental. 

Quanto aos critérios de avaliação em Física, deve-se verificar: 
- A compreensão dos conceitos físicos essenciais a cada unidade de 

ensino e aprendizagem planejada; 
- A compreensão do conteúdo físico expressado em textos científicos e 

não científicos; 
- A capacidade de elaborar relatórios tendo como referência os 

conceitos, as leis e as teorias físicas sobre um experimento ou qualquer outro 
evento que envolva os conhecimentos da Física. 

E quanto aos instrumentos: 
- Relatórios 
- Pesquisas 
- Exposição de modelos, painéis, cartazes 
- Debates 
- Provas 
- Sínteses 
 
Como ato educativo, a avaliação potencializa o papel da escola quando 

cria condições reais para a condução do trabalho pedagógico. 
O professor abordará os modelos científicos em suas possibilidades e 

limitações, de modo a extrapolar o senso comum e rejeitar o argumento de que 
para aprender Física o pré-requisito é saber Matemática. Na sala de aula, o 
conhecimento científico poderá ser tratado por meio de modelos, visto que o 
conhecimento científico também é expresso através deles, esses modelos são 
elaborações humanas, criadas para entender determinado fenômeno ou evento 
físico, válidos para determinados contextos históricos. 
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A utilização de problemas matemáticos no ensino de física, será de forma 
que permita ao estudante elaborar hipóteses além das solicitadas pelo exercício e 
que extrapole a simples substituição de um valor para obter um valor numérico de 
grandeza. O estudante deve encontrar a relação entre grandezas físicas 
envolvidas - uma expressão matemática literal para depois realizar o cálculo e 
chegar a um  valor.  

Esse encaminhamento contribuirá para que o estudante não disponha 
apenas de fórmulas matemáticas, mas que perceba nelas uma teoria física, 
permitindo um envolvimento maior com essas teorias e, por consequência, uma 
aprendizagem muito mais significativa. 

Dessa forma, a avaliação deverá ter um caráter diversificado, levando em 
consideração: a experiência do aluno, compreensão dos conteúdos físicos, a 
capacidade de análise de um texto, seja ele literário ou científico, emitindo uma 
opinião que leve em conta o conteúdo físico, a capacidade de elaborar um 
relatório sobre um experimento ou qualquer outro evento que envolva a Física. 

Os instrumentos utilizados serão: análise e discussão através de trabalhos 
de pesquisas, bibliografias e/ou de campo, elaboração de relatórios sobre 
experimentos, participação em experiências que desafiam a descoberta, provas 
individuais e/ou em grupo. 

A recuperação de estudos para alunos com baixo rendimento escolar será 
constante, através da retomada de conteúdos. Após o período de estudos será 
aplicada a prova substitutiva, pesquisas e trabalhos de acordo com a 
necessidade. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
 

APRESENTAÇÃO 
A Educação Física tornou-se componente obrigatório dos currículos 

escolares a partir de 1982. Tinha na ginástica a responsabilidade de promover 
por meio dos exercícios físicos, a saúde do corpo, pudor e os hábitos 
condizentes com a vida urbana. 

As práticas pedagógicas foram fortemente influenciadas pela instituição 
militar e pela medicina. Por não existir um plano nacional de Educação Física, a 
prática nas escolas se dá pelo método francês de ginástica. 

Na década de 30, medidas do governo para valorização da pátria fizeram 
do esporte um instrumento de valorização patriótica. Grandes centros esportivos 
foram criados e vários especialistas que dominavam as técnicas de alguns 
esportes foram importados. 

O esporte passou a ser tratado com maior ênfase no Brasil a partir de 
1964, consolidou sua hegemonia na Educação Física quando passou a fazer 
parte dos currículos, era aplicado de forma tecnicista, com o objetivo de trabalho 
de base para a formação de atletas que representassem o país em diversas 
competições. 

Na área pedagógica, a busca da legitimidade da disciplina de Educação 
Física, na escola, fez surgir desde então, várias correntes em contraposição ao 
rendimento motor da desportivização. Dentre elas a psicomotricidade que teve 
como finalidade valorizar a formação integral da criança. 

Mudanças significativas surgiram a partir da década de 80, com a 
formação de uma comunidade científica, cujos debates criticavam o modelo 
vigente, publicando vários discursos denominados de progressistas. Surgiram 
então questionamentos que levaram a outras correntes ou tendências 
progressistas com as seguintes abordagens: 

- Desenvolvimentista: A Educação Física desenvolvimentista defende a 
ideia de que o movimento é o principal meio e fim da Educação Física. 

- Construtivista: Defende a formação integral, interacionista, inclui as 
dimensões afetivas e cognitivas ao movimento humano. 

- Crítico-superadora: Histórica-crítica desenvolvida por Dermeval 
Saviani, cujo objeto de estudo da Educação Física é a cultura corporal. Formada 
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por conteúdos, tais como: o esporte, a ginástica, os jogos, as lutas e as danças. 
- Crítico-emancipatória: Parte de uma concepção de movimento 

denominada de dialógica (diálogo entre o compromisso político e o processo de 
intervenção). O movimento humano como forma de comunicação com o mundo 
de forma crítica. 

A partir dos anos 90, com o surgimento do Currículo Básico como principal 
documento oficial relacionado à Educação Básica do Estado do Paraná, 
fundamentado na pedagogia histórico-crítica, denominada de Educação Física 
progressista, revolucionária e crítica, foi o ponto de partida para pensarmos a 
concepção de corpo e educação na disciplina de Educação Física do Paraná. O 
mero exercício físico deveria dar lugar a uma formação humana do aluno em 
amplas dimensões. Porém apresentava um rol de conteúdos que enfraquecia os 
pressupostos teórico-metodológicos da pedagogia crítica. (DCE,2006 p.17 e 18). 

Com as novas políticas denominadas de neoliberais, ainda nesse mesmo 
período, teve como reflexos, mudanças na política educacional e curricular no 
Brasil. Surgindo em 1996 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), 
documentos apresentados para subsidiar as ações pedagógicas das escolas e 
dos professores da rede pública estadual e municipal brasileira, sendo acatada 
pelo Governo do Estado do Paraná. O que deveria ser um referencial curricular, 
tornou-se um currículo mínimo. As propostas educacionais acabaram criando um 
esvaziamento dos conteúdos que até então identificavam as disciplinas 
curriculares, acrescentando temas relacionados a valores voltados à formação 
de sujeito e cidadão. 

O objeto de estudo da Educação Física é a compreensão da cultura 
corporal do educando em sua complexidade ou seja na relação com as múltiplas 
dimensões da vida humana, tratada tanto pelas ciências humanas, sociais, da 
saúde e da natureza, nela deverá incluir a reflexão sobre as necessidades atuais 
de ensino e a superação de uma visão fragmentada de homem. O estudo da 
cultura corporal deverá ser por meio dos Conteúdos Estruturantes propostos 
pelas Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação que estabelece o 
esporte, a ginástica, jogos e brincadeiras, lutas e danças como meio de 
contribuir para que o aluno se tornem sujeitos capazes de reconhecer o seu 
próprio corpo, adquirir uma expressividade corporal consciente e refletir 
criticamente sobre as práticas corporais. 
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CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E BÁSICOS PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS BÁSICOS 

ESPORTE Coletivos e individuais: históricos, 
regras, fundamentos e táticas. 

DANÇA Dança folclórica, clássica, moderna, de rua, criativa, de salão. 
LUTAS Capoeira, de aproximação, com elemento mediador e mantendo 

distância: históricos, regras e 
fundamentos teóricos. 

GINÁSTICA Ginástica de competição (artística e rítmica), de academia, circense, 
geral: seus históricos e benefícios 
ao praticante. 

JOGOS E BRINCADEIRAS Jogos e brincadeiras populares, 
brincadeiras e cantigas de roda, 
jogos de tabuleiro e jogos 
cooperativos 

 
 CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E BÁSICOS PARA O ENSINO MÉDIO 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS BÁSICOS 
ESPORTE Coletivos, individuais e radicais. 

DANÇA Dança folclórica, de rua, de salão. 
LUTAS Capoeira, de aproximação, com 

elemento mediador e mantendo 
distância. 

GINÁSTICA Ginástica de competição (artística 
e rítmica), de academia, circense, 
geral: seus históricos e benefícios 
ao praticante. 

JOGOS E BRINCADEIRAS Jogos de  tabuleiro, 
intelectivos, pré- desportivos, 
dramáticos, cooperativos. 

 
 

ELEMENTOS ARTICULADORES 
Os elementos articuladores e meios do processo ensino/aprendizagem, 

que devem transitar pelos conteúdos Estruturantes e específicos são: 
- Cultura corporal e corpo; 
- Cultural corporal e ludicidade; 
- Cultura corporal e saúde; 
- Cultura corporal e mundo do trabalho; 
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- Cultura corporal e desportivização. 
- Cultura corporal – técnica e tática; 
- Cultura corporal e lazer; 
- Cultura corporal e diversidade; 
- Cultura corporal e mídia. 

 
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A disciplina de Educação Física deve ser fundamentada nas reflexões sobre 

as necessidades atuais de ensino perante os alunos, na superação de contradições 
e na valorização da educação. Por isso, é de fundamental importância a 
consideração dos contextos e experiências de diferentes regiões, escolas, 
professores, alunos e da comunidade. 

Ela pode e deve ser trabalhada em integração com outras disciplinas que 
permitam entender a Cultura Corporal em sua complexidade, ou seja, na relação 
com as múltiplas dimensões da vida humana, tratadas tanto pelas ciências 
humanas, sociais, da saúde e da natureza. 

A disciplina de Educação Física tem seu objeto de estudo e ensino 
próprios, e trata de conhecimentos relevantes na escola. Sendo assim, defende-
se que as aulas de Educação Física não são um suporte das demais disciplinas 
e atividades escolares, nem um momento subordinado e compensatório das 
aulas em sala como uma espécie de recreação. 

A atuação do professor se efetiva na quadra, em outros lugares do 
ambiente escolar e em diferentes tempos pedagógicos, e seu compromisso, é 
com o projeto de escolarização em favor da formação humana. Tem como 
objetivo formar a atitude crítica perante a Cultura Corporal, através do domínio 
do conhecimento e da possibilidade de sua construção a partir da escola, 
possibilitando aos alunos o acesso ao conhecimento produzido pela 
humanidade, relacionando às práticas corporais e o contexto histórico, político, 
econômico e social. 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA, atende uma diversidade de  
alunos. Muitos não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade à 
escolarização mesma por fatores, normalmente, alheios à sua vontade. Mas são 
alunos que apresentam uma bagagem de conhecimentos e experiências 
adquiridos em outras instâncias sociais, pois a escola não é o único espaço de 
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produção e socialização de saberes. Essa bagagem precisa ser aproveitada e 
explorada, pois tem muito a contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem. 

Os alunos frequentadores dessa modalidade de ensino encontram-se em 
sua maioria, inseridos no mundo do trabalho e as aulas de Educação Física 
precisam ser compatíveis com as peculiaridades desses educandos. Assim as 
práticas devem ser focadas no desenvolvimento de atitudes favoráveis à 
realização de atitudes físicas e ao aprofundamento de conceitos relacionados a 
essas atividades, potencializando as possibilidades de participação ativa de 
pessoas com demandas educacionais específicas, em programas com foco na 
atividade física/movimento corporal humano. 

Diante do perfil dos alunos da EJA, entende-se que a disciplina de 
Educação Física deve valorizar a diversidade cultural trazida pelos educandos e 
a riqueza das suas manifestações corporais, a reflexão das problemáticas 
sociais e a corporalidade entendida como a expressão criativa e consciente do 
conjunto das manifestações corporais historicamente produzidas, considerando 
os três eixos norteadores do trabalho com a EJA: cultura, trabalho e o tempo. 

Os conteúdos serão trabalhados, com aulas práticas e teóricas, utilizando 
como recursos pedagógicos: apostilas com textos da área, livro didático para o 
ensino médio, coleção Cadernos da EJA, vídeos explicativos, TV Pendrive, 
pesquisa em sites especializados na internet, recortes de jornais, entre outros. 
Também serão abordados conteúdos relacionados às relações étnico-raciais 
para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e sua contribuição 
nos esportes atuais, de acordo com a Deliberação nº 04/06 – CEE. 

Serão contempladas, em sala de aula nos conteúdos específicos dança 
primitiva, indígena, circular, moderna, popular, afro-brasileira, de salão, de rua, 
folclórica e os jogos africanos e indígenas estaremos contemplando as Leis 
11.645/08 e 10.639/03. O tema Lazer, educação para o lazer e preservação do 
meio ambiente para os espaços de lazer contempla a Lei nº 9.795/99. 

 
AVALIAÇÃO 

 
A avaliação deve ser um processo contínuo e cumulativo em relação ao 

desempenho do aluno prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos, rompendo com o processo classificatório e sentencioso. 
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Desenvolver uma avaliação como prática pedagógica com a mediação didática 
do professor é entendida como “ação, movimento, provocação. Professor e 
aluno buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias, reorganizando-
as” (HOFFMANN, 1991, p.67). A ação avaliativa é importante no processo 
ensino-aprendizagem, e precisa ser significativa para o aluno. Nesse sentido, o 
professor precisa refletir e planejar sobre os procedimentos a serem utilizados, 
superando o modelo da avaliação tão classificatória e excludente. 

 
CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação na disciplina de Educação Física deve ser processual e 

contínua, onde os alunos serão observados em várias situações de 
aprendizagem, como: prática esportiva, danças, jogos, ginásticas, provas, 
apresentação de trabalhos, participação nas aulas e em outras atividades 
propostas. Serão respeitadas as individualidades dos alunos e a atribuição de 
notas, será de forma somativa com diferentes instrumentos. 

Aos alunos com dificuldades na aquisição de conhecimentos e no 
rendimento escolar serão proporcionadas outras oportunidades através da 
recuperação de estudos que deverá ser contínua e paralela, considerando os 
conteúdos não apropriados pelo aluno, e possibilitando novas oportunidades 
para a apreensão dos conceitos, podendo ter os seus resultados, alterados. 
Poderá ser através da exposição dialogada dos conteúdos e de novas atividades 
significativas e novos instrumentos de avaliação. 

Será observado o comprometimento e envolvimento das questões 
práticas, e devem partir da re-criação de jogos e regras, de forma criativa 
resolvendo as situações problemas, enfatizando sua opinião e seu 
posicionamento frente ao grupo seu desenvolvimento e participação nas 
atividades propostas, práticas ou teóricas, ou realizando relatórios. 

 
AÇÕES DIDÁTICO PEDAGÓGICAS 

 
A disciplina de Educação Física, através dos seus conteúdos, propõe-se o 

trabalho da seguinte forma: Valores pessoais, familiares, desenvolvendo a 
reflexão e o exercício consciente da cidadania na transformação social, através 
de atividades práticas e culturais sobre as diversas fases da vida. 
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- Articulação, ação, reflexão nos trabalhos físicos em grupos e no 
exercício do saber do grupo e individualmente. 

- Debates, discussões e reflexões, em trocas de ideias sobre os 
conteúdos. 

- Consultas bibliográficas e referências da internet direcionadas aos 
conteúdos. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE ARTE 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

A disciplina de Arte no Ensino Fundamental contempla as linguagens das 
artes visuais, da dança, da música e do teatro e os conteúdos estruturantes 
selecionados por essa disciplina vem constituir a base para a prática 
pedagógica. Articulados entre si, esses conteúdos estruturantes compreendem 
todos os aspectos do objeto de estudo e oferecem possibilidades de organização 
dos conteúdos específicos. 

A arte é, criação e manifestação do poder criador do homem. Criar é 
transformar e nesse processo o sujeito também recria. A arte, quando cria uma 
nova realidade, reflete a essência do real. Do homem primitivo aos dias de hoje, 
as técnicas de representação artística foram sendo aperfeiçoadas. Surgiram, 
então, estilos próprios a cada período histórico e as obras que fazem parte do 
patrimônio cultural da humanidade resultaram da genialidade de artistas de 
todas as épocas e em outras áreas. 

Na atual concepção, entende-se que aprender arte envolve não apenas 
uma atividade livre de produção artística, mas também envolve compreender o 
que os outros fazem, através do desenvolvimento da percepção estética e do 
conhecimento do contexto histórico em que a obra foi realizada. O ensino de arte 
fundamenta-se para a formação do aluno pela humanização dos sentidos, pelo 
saber estético e pelo trabalho artístico. A arte é fonte de humanização e por 
meio dela o ser humano se torna consciente da sua existência individual e 
social, percebe-se e interroga, é levado a interpretar o mundo e a si mesmo. O 
ensino de arte deve interferir e expandir os sentidos, a visão de mundo, aguçar o 
espírito crítico, para que o aluno possa situar-se como sujeito de sua realidade 
histórica. Na Escola Estadual Professor Paulo Mozart Machado Ensino 
Fundamental Anos Finais, a arte será tratada como um objeto de cultura, criada 
pelo homem e dentro de um conjunto de relações onde o valor educativo da arte 
se destaque, na medida em que se reconhece este componente curricular como 
imprescindível na formação do indivíduo e para a construção de uma sociedade 
justa, promovendo a aprendizagem de conhecimentos que cabe à disciplina 
ensinar. 
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Assim, temos como objetivos gerais da Arte: propiciar aos alunos um 
valioso recurso para reflexão, compreensão e exercício da cidadania, 
posicionamento crítico e valorização da pluralidade cultural do país, com 
conteúdos propícios ligados à cultura artística e não apenas a atividades, bem 
como percepção, leitura e interpretação de signos verbais e não verbais 
manifestos em bens materiais e imateriais. A Arte e a cultura devem ter 
identidade, herança cultural, diversidade, cultura de massa e indústria cultural. 
Entendendo-se a cultura como toda produção humana, resultante do processo 
de trabalho que envolve as dimensões artísticas, filosóficas e científicas do fazer 
e conhecer. 

 
 

Objeto de Estudo: O conhecimento estético e o conhecimento artístico. 
 

O conhecimento estético está relacionado à apreensão do objeto artístico 
em seus aspectos sensíveis e cognitivos. O pensamento, a sensibilidade e a 
percepção articulam- se numa organização que expressa esses pensamentos e 
sentimentos, sob a forma de representações artísticas. 

O conhecimento artístico está relacionado com o fazer e com o processo 
criativo. Envolve o contexto histórico (político, econômico e sociocultural) dos 
objetos artísticos e contribui para a compreensão de seus conteúdos explícitos e 
implícitos, possibilitando o aprofundamento na universalização desse objeto. 

 
ENSINO FUNDAMENTAL CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
Elementos Formais Composição Movimentos e Períodos 
 Música 
Altura Duração 
Timbre Intensidade 
Densidade 

Ritmo Melodia 
Harmonia 
 
 
 
Bidimensional Abstrata 
Perspectiva Geométrica 
e Simetria Pintura 
Gênero: Paisagem 
Retrata a natureza morta 

Música popular brasileira Rap, 
Rock, Teto e Música 
contemporânea 

 
Ponto Linha Textura 
Forma Superfície 
Volume 

Artes Visuais 
Arte Pré-histórica Arte Grego 
Romana Arte Africana 
Arte popular brasileira e 
paranaense. 
Arte Contemporânea 
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Cor Luz  

 Teatro 
Personagem 
 
Expressões: 
Corporais 
Vocais, gestuais e 
faciais. 
Ação 
Espaço 

Técnicas , jogos 
teatrais, mímicas, 
improvisações, formas 
Animadas 
Sonoplastia Iluminação 
Figurino Enredo 
Roteiro, 
Espaço cênico, 
adereços, gêneros, 
tragédia, comédia e 
circo. 

Greco-Romana 
 
Teatro Medieval Renascimento 
Teatro, popular brasileiro e 
paranaense Industria Cultural 
 
Teatro do oprimido 
 
Teatro pobre. 

 DANÇA 
Movimento Corporal Técnica de 

Improvisação 
Aceleração e 

Dança popular brasileira, 
paranaense 
 
Dança Africana Danças 
Contemporânea  desaceleração, 

Tempo e Espaço  
direções (frente, atrás, 

 direito e esquerdo). 
 Coreografia, 
 sonoplastia 
 Gêneros: Industri 
 a, 
 Cultural e 
 Espetáculo 

 
 ENSINO MÉDIO 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
Elementos Formais Composição Movimentos e 

Períodos 
 Música 
Altura Duração Timbre 
Intensidade Densidade 

Ritmo Melodia Harmonia 
Gêneros, erudita, clássica, 
popular étnico e folclórico 

Movimento e 
períodos Música 
Popular Brasileira, 
Paranaense e 
Popular Vanguarda 
Ocidental Africana 

 Artes Visuais 
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Ponto Linha Forma Textura 
Superfície Volume Cor 
Luz 

Bidimensional Tridimensional 
Figurativo Abstrato 
Perspectiva Simetria 
Técnica de pintura, 

Arte Pré-história 
Arte Egípcia Arte 
Grega 
Arte Romana Arte 
Bizantina Arte 
Medieval Arte 
Românica Arte 
Gótica 
Renascimento 
Barroco Realismo 
Impressionismo 
Expressionismo 
Futurismo 
Dadaísmo 
Surrealismo  
Pop Art 

 desenho, 
 modelagem 
 Instalação 
 Fotografia 
 Gêneros: Paisagem 
 natureza 
 Montar cenas do cotidiano 
 histórico 
 Teatro 
Personagens Expressões 
corporais, vocais, gestuais e 
faciais Ação 
Espaço 

 
Técnica e jogos teatrais, 
mímicas. 
 
Encenação e leitura 
Dramática 
Gêneros: tragédia, comédia, 
dramas e  épico 
Dramaturgia 
Cenografia Sonoplastia 
Figurino e Iluminação Direção 
Produção 

 
Teatro Grego 
Teatro Romano 
Teatro Medieval 
Teatro brasileiro 
Teatro Popular 
Teatro Oprimido 
Renascentista 
Teatro Realista 
Teatro Vanguarda 

 Dança 
Movimento corporal Movimentos articuladores Pré-histórica 

Greco Romana 
Africana Indígena 
Dança Moderna 
Vanguarda Dança 
Contemporânea 

Tempo e Espaço  
Improvisação 

 Coreografia 
 Gêneros: espetáculos 
 Indústria Cultural 
 étnica, folclórica 
 Popular e salão 



 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O desenvolvimento do trabalho se dará através de leituras e releituras de 
obras de arte, pesquisas, debates, atividades corporais que envolvam teatro, dança e 
a música de diversos estilos, utilizar a TV Pendrive, com vídeos, imagens e sons, que 
melhor representem os conteúdos propostos. Serão abordados os temas 
contemporâneos: 

- Lei 9.795/99 – Política Nacional de Educação Ambiental; 
- Lei 11.645/08 – Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; 
- Educação Fiscal e Educação do Campo. 

 
“A cultura norteará ação pedagógica, haja vista que dela emanam as 

manifestações humanas, entre elas o trabalho e o tempo. Portanto é necessário 
manter o foco na diversidade cultural, percebendo, compartilhando e sistematizando 
as experiências vividas pela comunidade escolar, estabelecendo relações a partir do 
conhecimento que esta detém, para a (re)construção de seus saberes” (DCE-EJA 
2006 p.35) 

As diversas formas de se pensar a Arte e o seu ensino são constituídas nas 
relações socioculturais, econômicas e políticas do momento histórico em que se 
desenvolveram. Desta forma as diversas teorias sobre a arte estabelecem 
referências sobre a sua função social, tais como: da arte servir à ética, à política, à 
religião, à ideologia; ser utilitária ou mágica. Transformar-se em mercadoria ou 
simplesmente proporcionar prazer. 

Sendo assim, podemos abordar a forma como arte é compreendida no 
cotidiano dos estabelecimentos de ensino, e como as pessoas se defrontam com o 
problema de conceituá- la. Esta abordagem está embasada nos campos de estudos 
da estética, da história e da filosofia. 

Alguns modos de se conceber a arte foram incorporados pelo senso comum 
prejudicando o conhecimento de suas raízes históricas e do tipo de 
sociedade(democrática ou autoritária, por exemplo) e de ser humano 
(essencialmente criador, autônomo ou submisso, simples repetidor ou esclarecido) 
que se pretendem formar, ou seja, a que concepção de educação se vincula. A Arte 
como mímesis e representação, a Arte como expressão e Arte como técnica ( 
formalismo). Essas formas históricas de interpretar a arte especificam propriedades 
essenciais comuns a todas as obras de arte. 



 

 

Na disciplina de Arte faz-se necessário a abordagem dos conteúdos 
estruturantes numa unidade  que encaminhe   metodológica   e organicamente, o 
conhecimento, as práticas e a fruição artística, em todos os momentos da prática 
pedagógica. 

Temos na escola o espaço de conhecimento, e cabendo à metodologia do 
ensino de Arte contemplar os três momentos da organização pedagógica: o teorizar, 
o sentir e o perceber, e o trabalho artístico. Em sala de aula, o trabalho pode ser 
iniciado por qualquer um deles, ou pelos três simultaneamente. 

O teorizar é o trabalho metodológico que evidencia a cognição, o apreender o 
conhecimento em arte produzido historicamente. O sentir e o perceber fazem parte 
do processo que os alunos têm acesso às obras de arte, de Música, Teatro, Dança e 
Artes Visuais, familiarizando com diferentes formas de produção artística. É o 
envolver e apreciar na dimensão estética, conforme as experiências e o 
conhecimento que o aluno traz da sua vivência, e isso irá refletir na sua fruição e 
percepção que pode ser superficial ou mais aprofundada. E, finalmente, o trabalho 
artístico é o processo de produção dos alunos que ele interioriza e familiariza, 
humanizando os sentidos. 

 
AVALIAÇÃO 

 
A avaliação na disciplina de Arte deve propiciar ao aluno ampliação de 

conhecimento para que ele não permaneça sempre com os mesmos gostos, 
transcendendo os limites do gosto e da afinidade pessoal, proporcionando também a 
possibilidade de transpor a função de mero instrumento para medir a apreensão de 
conteúdos e buscar uma aprendizagem realmente significativa para o aluno. 

A avaliação será contínua e cumulativa do desempenho do aluno levando em 
consideração a sua capacidade individual e à sua participação nas atividades 
realizadas, visando propiciar uma aprendizagem socialmente relevante para o aluno, 
e no caso de ele não alcançar o resultado esperado, deverá proporcionar a 
recuperação de estudos a aqueles que apresentarem dificuldades. 

Será avaliado a forma como o aluno soluciona problemas apresentados e 
como ele se relaciona com os colegas e nas discussões em grupo, o aluno também 
deve rá elaborar seus registros de forma sistematizada. 

Os instrumentos de avaliação serão diversificados podendo ser através de 
prova (objetiva e subjetiva), pesquisa bibliográfica, trabalho individual ou em grupo, 



 

 

produção de trabalho artístico, seminário e registros em forma de relatório, gráfico, 
audio-visual, entre outros. 

Enfim, os critérios gerais de avaliação para a disciplina de Arte 
contemplarão: 

- A compreensão dos elementos que estruturam e organizam a arte e sua 
relação com a sociedade contemporânea; 

- A produção de trabalhos de arte visando à atuação do sujeito em sua 
realidade singela e social; 

- A apropriação pratica e teórica dos modos de composição da arte nas 
diversas culturas e médias, relacionadas à produção, divulgação e consumo. 

Ao aluno que apresentar dificuldade na aquisição de conhecimentos e no 
rendimento escolar serão oferecidos estudos de recuperação contínua e paralela. A 
Recuperação Contínua será realizada, no decorrer das aulas, por meio de orientação 
de estudos e organização de atividades diversificadas adequadas às dificuldades dos 
alunos. 

A Recuperação Paralela será realizada em várias oportunidades para a 
revisão de conceitos com atividades alternativas, os fatos e os procedimentos, 
levando em consideração os conteúdos não apropriados pelo aluno, proporcionando 
condições ao estudante para a reelaboração, bem como possibilitar a alteração em 
seus resultados de forma qualitativa 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE FILOSOFIA 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

A escola pública recebe diversos grupos de indivíduos que compõem as 
muitas classes sociais da população, com seus desejos, suas referências culturais e 
aspirações diferentes. Assim, é importante refletir sobre a função histórica que a 
escola pública desempenha, analisando como deve se dar o trabalho de forma 
igualitária com todos os grupos sociais e definindo o projeto de sociedade que a 
escola pode ajudar a construir. 

A escola é um local de socialização dos indivíduos, e deve se dar com o 
objetivo de realidade social, preparando os alunos para atuar como sujeitos d direitos 
dos alunos das classes permitindo contato com o conhecimento produzido 
historicamente pela humanidade. 

A escola pública precisa trabalhar os conteúdos curriculares definindo sua 
ação política e configurando-se como instrumento capaz de permitir a maior atuação 
e participação dos grupos sociais na sociedade como um todo. Assim, deve fazer um 
currículo político- emancipador que prime por uma prática pedagógica capaz de unir 
as teorias de cada uma das disciplinas. Por optar pela teoria histórico crítica na 
Educação e esta estar vinculado ao materialismo histórico dialético, o papel político 
seguido permite uma atuação mais autônoma dos alunos na realidade social que os 
cercam. 

A filosofia, que trabalha com o conhecimento de forma ampla e abrangente, 
direcionando para o questionamento profundo e inquietante, colabora com o alcance 
dessa visão crítica da sociedade e proporciona uma atuação mais independente e 
consciente dos alunos, dando-lhes condições para atuar e transformar a realidade de 
diversas classes sociais que compõem a sociedade. 

Nesse sentido, o currículo deve seguir os ideais da teoria histórico-crítica, 
propiciando a todos os alunos da educação básica, uma formação teórica e prática 
nos moldes idealizados por Gramsci, de uma formação humanista e tecnológica. 
Assim, o currículo deve estar baseado nas dimensões científica, artística e filosófica 
do conhecimento. As disciplinas que formam os currículos escolares devem estar 
sintonizadas com esse ideal e organizar-se de forma a alcançá-lo. 
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Os alunos atendidos pela EJA precisam ser contemplados com uma proposta 
de ensino que atenda as suas necessidades específicas, pois são, na maioria, adultos. 

Nesse sentido, as aulas deverão buscar o alcance da problematização dos 
alunos relacionando o texto filosófico com a realidade, pois possuem práticas sociais 
definidas e histórias de vida diversas. As diretrizes da EJA propõem uma construção 
dos saberes ao redor de três eixos que deverão servir de articulação entre os 
conteúdos que serão trabalhados pela filosofia e os alunos dessa modalidade de 
ensino. Os três eixos são: 

- A Cultura; 
- O Tempo; e 
- O trabalho. 
 
Trabalhar com os eixos supõe superar uma descontinuidade histórica 

provocada por certa desvalorização de determinados grupos étnicos e sociais que 
ficaram excluídos. A escola privilegiava uma forma de conhecimento comum às elites 
brancas, excluindo, negros, indígenas e as classes populares. Esses grupos, 
excluídos da escola, não conseguiram se apropriar dos conhecimentos durante a 
idade escolar, retornando na vida adulta. Assim, há a necessidade da construção de 
saberes que rompa com o modelo vigente no ensino regular, considerando o que o 
aluno traz em sua bagagem intelectual. As aulas de filosofia deverão considerar esse 
contato, seja com o apoio de um roteiro de trabalho pré-definido, como também pela 
exploração de textos e imagens que retratem a problemática a ser desenvolvida. 

A filosofia está presente no currículo brasileiro desde o período jesuítico 
que vigorou durante todo o período da colonização do país. A prática adotada seguia 
os modelos definidos pela igreja católica, primando por uma formação moral e 
intelectual sob os cânones do cristianismo, não atendiam a necessidade dos grupos – 
indígenas – com os quais trabalhavam. Atendia somente aos interesses da elite 
econômica e do poder colonial. 

Como disciplina a filosofia figurou como disciplina obrigatória, durante a 
república. Com a promulgação do Manifesto da Escola Nova em 1932, a Filosofia 
acaba ficando fora do currículo oficial, privilegiando, sobretudo após a era Vargas, um 
ensino voltado à educação técnica e profissional. 

Em 1961, a Filosofia deixa de ser obrigatória no ensino médio e no período da 
ditadura ela é simplesmente banida dos currículos escolares pois não atendia os 
interesses políticos do regime. 
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A Filosofia retorna no Ensino Médio na década de 1980 em vários estados, 
estabelecida por leis estaduais. Somente em 1994, por iniciativa do departamento do 
ensino médio, as discussões sobre a filosofia são retomadas, porém, a proposta não 
definia os conteúdos a serem trabalhados, somente estabeleciam os critérios para a 
avaliação. 

Com a LDBEN n. 9.394/96, a filosofia ainda não alcançou sua emancipação e 
participação autônoma como disciplina escolar. Nesse período, a filosofia e sociologia 
figuraram apenas como temas transversais, relacionando-se com as demais 
disciplinas do currículo. 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 
Os conteúdos estruturantes na EJA têm um sentido político, social e 

educacional, pois considera os jovens e adultos desta modalidade. 
As Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica, propõem a 

organização do ensino de Filosofia por meio dos seguintes conteúdos estruturantes: 
Mito e Filosofia; Teoria do Conhecimento; Ética; Filosofia Política; Filosofia da Ciência 
e Estética. 

Buscam estimular trabalho da mediação intelectual, o pensar, a busca da 
profundidade dos conceitos e das suas relações históricas, em oposição ao caráter 
imediatista que assedia e permeia a experiência do conhecimento e as ações dela 
resultantes. Esses conteúdos dialogam entre si, e, com as demais disciplinas. 

Tem como objetivo requerer dos jovens e adultos o compromisso consigo e 
com o mundo. Assim procura justificar e localizar cada conteúdo estruturante, 
indicando recortes a partir dos problemas filosóficos com os quais os alunos se 
esbarram. 

 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
 

Os conteúdos básicos são considerados imprescindíveis para a formação 
conceitual dos jovens e adultos nas diversas disciplinas da EJA. 

Ter acesso a esses conhecimentos é direito do aluno na fase de 
escolarização e responsabilidade do professor. Por serem conhecimento 
fundamentais à EJA, os conteúdos básicos não podem ser suprimidos nem 
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reduzidos, mas podem ser acrescidos e complementados outros conteúdos visando 
enriquecer o trabalho com o conhecimento especializado e sistematizado. 

Os conteúdos básicos da disciplina de Filosofia para a EJA, são: 
Mito e Filosofia: Saber mítico; Saber filosófico; Relação Mito e Filosofia; 

Atualidade do mito; O que é Filosofia? 
Teoria do conhecimento: Possibilidade do conhecimento; As formas de 

conhecimento; O problema da verdade; A questão do método; Conhecimento e 
lógica. 

Ética: Ética e moral; Pluralidade ética; Ética e violência; Razão, desejo e 
vontade; 

Liberdade: autonomia do sujeito e a necessidade das normas. 
Filosofia Política: Relações entre comunidade e poder; Liberdade e igualdade 

política; Política e Ideologia; Esfera pública e privada; Cidadania formal e/ou 
participativa. 

Filosofia da Ciência: Concepções de ciência; A questão do método científico; 
Contribuições e limites da ciência; Ciência e ideologia; Ciência e ética. 

Estética: Natureza da arte; Filosofia e arte; Categorias estéticas – feio, belo, 
sublime, trágico, cômico, grotesco, gosto, etc; Estética e sociedade. 

A Filosofia, atendendo ao disposto na Lei trabalhará culturas afro e indígena 
na formação de nossa cultura brasileira; Lei nº.10.639/03 Afro-Brasileira/Lei 
nº.11.645/08 Indígena. 

 
 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O ensino da Filosofia, se desenvolverá em 4 momentos: 
- a mobilização para o conhecimento; 
- a problematização; 
- a investigação; 
- a criação de conceitos. 

 
O professor de Filosofia pode se utilizar da leitura de textos jornalísticos ou 

literários ou da audição de uma música, visando instigar e motivar possíveis relações 
entre o cotidiano do estudante e o conteúdo filosófico a ser desenvolvido. 
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A seguir, inicia-se o trabalho propriamente filosófico: a problematização, a 
investigação e a criação de conceitos, o que não significa dizer que a mobilização 
não possa ocorrer diretamente a partir do conteúdo filosófico. 

A problematização ocorre quando professor e estudantes levantam questões, 
identificam problemas e investigam o conteúdo. 

Através da problematização faz o aluno analisar o problema, através da 
investigação, que pode ser o primeiro passo para possibilitar a experiência filosófica. 

Ao buscar a resolução do problema, o professor deverá proporcionar uma 
análise da atualidade, com uma abordagem que remeta o estudante à sua própria 
realidade. 

Partindo de problemas atuais estudados da História da Filosofia, dos textos 
clássicos e da abordagem contemporânea, o estudante do Ensino Médio pode 
formular conceitos e construir seu discurso filosófico. Assim, poderá entender o que 
ocorre hoje e como, a partir da Filosofia, podemos atuar sobre os problemas de 
nossa sociedade. 

Ao final desse processo, estará preparado para elaborar um texto, no qual 
terá condições de discutir, comparar e socializar ideias e conceitos. 

O ensino da Filosofia deve ser desenvolvido através de investigativas 
individuais e coletivas. Assim pressupõe um planejamento que inclua leitura, debate, 
produção de textos, entre outras estratégias, a fim de que a investigação seja 
fundamento do processo de criação de conceitos. 

O livro Didático Público de Filosofia, possibilita o trabalho com os quatro 
momentos do ensino de Filosofia: a mobilização para o conhecimento, a 
problematização, a investigação e a criação de conceitos e tem como objetivo auxiliar 
professores e estudantes para que o ensino de Filosofia se faça com conteúdo 
filosófico. 

Os encaminhamentos metodológicos poderão se organizar: 
- Aulas expositivas que permitam a compreensão dos alunos do texto 

trabalhado. 
- Leitura e análise de textos, imagens, músicas e vídeos que abram caminho 

para a discussão e estranhamento. 
- Organização de debates onde os alunos poderão expor suas ideias e 

pensar sobre as ideias dos demais. 
As aulas deverão se apropriar adequadamente dos recursos tecnológicos (TV 

pendrive, computador, som, DVD...) e didáticos encontrados a disposição na escola, 
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propondo trabalhos que evidenciam o caráter questionador e a curiosidade dos 
alunos. 

 
 
 
AVALIAÇÃO 

 
A avaliação na filosofia conta com algumas especificidades, pois difere de 

outras disciplinas. A filosofia não cabe apenas medir quanto dos conteúdos foram 
assimilados pelos alunos e sim ser organizada, seguindo os conceitos identificados 
na LDBEN n. 9.394/96: a avaliação em filosofia deve ser diagnostica e processual 
com a função de redirecionar a ação no processo de ensino e aprendizagem. 

Os instrumentos deverão desenvolver nos alunos a capacidade de 
argumentar, de construir e tomar posições, de formular conceitos e de articulá-los 
com a vida em sociedade. Poderão ser organizados as seguintes práticas avaliativas: 

- Organização de debates; 
- Roteiros de pesquisa; 
- Análise de texto e vídeos; 
- Provas objetivas, dissertativas e redações. 

 
Assim, a avaliação em filosofia deverá pensar sobre os seguintes aspectos: 
- Qual o discurso do aluno com o primeiro contato do tema? 
- Quais conceitos foram corretamente trabalhados e como o aluno 

encontrou articulações para eles? 
- Qual o discurso realizado pelo aluno ao final da problematização e dos 

trabalhos? 
- Quanto o aluno avançou no conhecimento? 
Assim, é possível evidenciar o caráter processual da avaliação em filosofia 

partindo do princípio de que é preciso reconhecer o que o aluno sabia antes e o que 
sabe agora. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE BIOLOGIA 
 
 

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

O desejo de conhecer o objeto de estudo da Biologia, sempre esteve presente 
na história da humanidade. No início dos tempos, o ser humano aprendeu a utilizar as 
plantas e os animais em seu proveito, aprendeu a evitar as plantas venenosas e 
como lidar com os animais, além de adotar técnicas de caça, aproximando-se 
também dos conhecimentos acerca da utilidade e da época de frutificação de 
variados vegetais, desenvolveu a agricultura, aprendendo a garantir de maneira mais 
constante e previsível, o sustento das comunidades. Os conhecimentos da área da 
Biologia, embora empíricos e como exercício prático do cotidiano, existem já desde a 
época da pré-história. 

O acúmulo de conhecimentos com a descrição dos seres vivos e dos 
fenômenos naturais levou o ser humano a diferentes concepções de vida, de mundo 
e de seu papel como integrante do mesmo. Esse interesse sempre esteve atrelado à 
necessidade de garantir a sobrevivência sua sobrevivência. 

Ao saber científico sistematizado não cabe ser meramente transmitido e 
revelado ao aluno pela simples observação, pois ele é construído a partir de múltiplas 
referências, num processo de ir e vir constante e incansável, através de um exercício 
de aproximação e distanciamento que engloba uma visão de mundo que se modifica 
a cada dia. Deste modo, não se pode esperar que os alunos reconstruam o que não 
reconhecem como objeto de reconstrução. O estudo da historicidade da Biologia e 
da Ciência como um todo é quem irá possibilitar o reconhecimento da ciência como 
uma reconstrução possível, fruto de erros e acertos e impregnada de 
intencionalidade humana. Quando os conteúdos são abordados a partir do 
questionamento sobre sua gênese, quando estudados visando entender as razões e 
motivos que os engendraram, parece que se tornam mais acessíveis e mais 
compreensíveis aos estudantes. 

Sendo assim, é o estudo da História da Ciência que nos mostra os contextos 
dos quais emergiram os conhecimentos científicos de cada época, a influência 
religiosa, econômica, política e social, que estavam submetidos e impulsionaram sua 
construção de maneira intencional. 
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CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 
 Conteúdos estruturantes são interdependentes e não devem ser seriados 
nem hierarquizados. Sendo apresentados da seguinte forma: 
Organização dos seres vivos: 
 
 
 
 
Mecanismos Biológicos:  
 
 
 
Biodiversidade: 

A partir do pensamento biológico 
descritivo baseado na visão 
macroscópica dessa natureza, 
fazer análise da diversidade 
biológica, agrupando e 
categorizando as espécies 
extintas e existentes. 
 
Por meio do pensamento 
biológico mecanicista, ampliar a 
discussão sobre o pensamento 
 
Discute os processos pelos quais 
os seres vivos sofrem 
modificações, perpetuam uma 

 
 
 
 
Manipulação Genética: 

variabilidade genética e 
estabelecem relações ecológicas, 
garantindo a diversidade de seres 
vivos. 
 
Aborda a aplicação do 
conhecimento biológico e 
as discussões bioéticas de 
correntes e da manipulação e 
modificação do material genético, 
desenvolvidos pelo homem, 
interferindo no fenômeno Vida. 

  
 Na disciplina de Biologia, os conteúdos estruturantes evidenciam o modo 
como a ciência biológica tem influenciado a construção e a apropriação de uma 
concepção de mundo em suas implicações sociais, políticas, econômicas, 
culturais e ambientais. 
 Estão relacionados à sua historicidade para que se perceba a não-
neutralidade da construção do pensamento científico e o caráter transitório do 
conhecimento elaborado. 
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CONTEÚDOS BÁSICOS 
 

 Os conteúdos básicos não estão apresentados por série, e sim 
sequenciados, de modo a orientar o trabalho de seleção de conteúdos 
específicos no Plano de Trabalho Docente, sendo os que seguem: 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS BÁSICOS 
Organização dos Seres Vivos Classificação dos seres

 vivos: critérios 
taxonômicos e filogenéticos. 
Sistemas biológicos: anatomia, 
morfologia e fisiologia. 

 
 
Biológicos Mecanismos 

Mecanismos de
 desenvolvimento 
embriológico. 
Mecanismos celulares
 biofísicos e bioquímicos. 

 
Biodiversidade Teorias evolutivas. 

Transmissão das
 características hereditárias. 

 
Manipulação Genética Dinâmica dos ecossistemas: 

relações entre os seres vivos - 
interdependência com o 
ambiente. 

 Organismos geneticamente modificados. 
  Estes serão abordados de modo a dar continuidade aos conhecimentos 

adquiridos na etapa anterior de Ensino Fundamental I, na disciplina de Ciências, 
buscando estabelecer os novos conteúdos a partir daqueles já construídos 
anteriormente. 
 Cabe ressaltar que frente as recentes alterações em nossa legislação, faz-se 
necessário acrescentar ainda sempre de forma articulada com os conteúdos 
supracitados, com intuito de conduzir a formação completa de cidadão conhecedor 
de seus direitos e deveres na sociedade, os seguintes conteúdos: 

- História do Paraná – Lei nº 13381/01; 
- História e Cultura afro-brasileira – Lei nº 10.639; 
- Cultura Africana e Indígena e música – Lei nº 11.645/08; 
- Prevenção ao uso indevido de drogas; 
- Sexualidade humana; 
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- Educação fiscal; 
- Enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente; 
- Direitos das crianças e do adolescente L.F. nº 11525/07; 
- Educação tributária Dec. nº 1143/99 e Portaria nº 413/02; 
- Educação Ambiental L. F. nº 9795/99, Dec. nº 4201/02. 

 
 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A incursão pela história e filosofia da ciência permite identificar a concepção 
de ciência presente nas relações sociais de cada momento histórico, bem como as 
interferências que tal concepção sofre e provoca no processo de construção de 
conceitos sobre o fenômeno VIDA, reafirmado como objeto de estudo da Biologia. 
Como construção, o conhecimento é sempre um processo inacabado. Assim, a uma 
ideia atribui-se valor quando ela pode ser frequentemente usada como resposta a 
questões postas. Essa ideia, entretanto, se mantida de maneira a impedir novas 
questões formativas, pode constituir um obstáculo ao desenvolvimento do 
conhecimento científico bem como à aprendizagem científica. No processo de 
ensino-aprendizagem, quando uma resposta se põe a priori, impedindo que o 
aluno exponha suas hipóteses, sua formulação de resposta à questão, também 
podemos considerá-la como um obstáculo à aprendizagem. 

A ciência reflete o desenvolvimento e as rupturas ocorridas nos contextos 
sociais, políticos, econômicos e culturais dos diferentes momentos históricos. Em 
outros termos, se a incorporação da ciência aos meios de produção promoveu 
intensificações nos avanços da sociedade, não se pode considerar que a ciência 
somente acumula teorias, fatos, noções científicas aceitas na prática do cientista, 
mas cria modelos paradigmáticos que nascem da utilidade da ciência em reposta 
às necessidades da sociedade. 

Os paradigmas do pensamento biológico identificados compõem os 
conteúdos estruturantes para a disciplina de Biologia a partir dos quais, 
abordaram-se os conteúdos básicos e específicos. Nem sempre esses 
conteúdos estiveram relacionados à prática pedagógica de formação do 
pensamento analítico e crítico do aluno. Em determinados contextos históricos, 
esse mesmo conhecimento vinculado a uma concepção de educação, foi 
apresentado de modo a atender aos interesses da sociedade, contribuindo para 
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reproduzir ideias que legitimam desigualdades sociais e discriminações raciais 
expostas até mesmo nos livros didáticos, por meio da sistematização dos 
conhecimentos biológicos, da receptividade e memorização, pelo aluno, do 
conteúdo enciclopédico e histórico (MIZUKAMI, 1986). Refletir a partir de tal 
perspectiva significa pensar criticamente o ensino de Biologia, as abordagens do 
processo e o vínculo pedagógico em consonância com as práticas sociais para 
romper com o correlativismo cultural, a pedagogia das competências e com a 
supremacia das práticas sociais hegemônicas, implícitas numa prática 
pedagógica que reduz a diversidade, enfatiza resultados, omitindo o processo 
histórico de produção do conhecimento. 

Como consequência da retomada do objeto de estudo dessa disciplina, 
sobretudo ao considerar que ensinar Biologia incorpora a ideia de ensinar sobre 
a ciência e a partir dela, o desenvolvimento da metodologia de ensino sofre 
influência de reflexões produzidas pela filosofia da ciência e pelo contexto 
histórico, político, social e cultural do desenvolvimento. No ensino de Biologia, o 
ato de observar extrapola o descomprometido ou o simples registro, pois inclui a 
identificação de variáveis relevantes e de medidas adequadas para o uso de 
instrumentais. Entretanto, considera-se a intencionalidade do observador, uma 
vez que ele é o sujeito do processo de observação, o que implica reconhecer a 
sua subjetividade. No processo pedagógico, recomenda-se que se adote o 
método experimental como recurso de ensino para uma visão crítica dos 
conhecimentos da Biologia, sem a preocupação de busca de resultados únicos. 

Como instrumento de transformação dos mecanismos de reprodução 
social, a aula experimental torna-se um espaço de organização, discussão e 
reflexão a partir de modelos que reproduzem o real. Neste espaço, por mais 
simples que seja a experiência, ela se torna rica ao revelar as contradições entre 
o pensamento do aluno, o limite de validade das hipóteses levantadas e o 
conhecimento científico. Por exemplo, ao tratar os processos biológicos, a 
experimentação pode contribuir para o estudo da biodiversidade a partir de um 
conceito mais amplo. Neste caso, a Biologia abrange um universo conceitual que 
se fundamenta na concepção evolutiva e entende os seres vivos além do 
contexto da classificação e do funcionamento de suas estruturas orgânicas. 
Estes conhecimentos biológicos envolvem as relações ecológicas, as 
transformações evolutivas e a variabilidade genética, e podem ser estudados a 
partir de modelos que procuram interpretar o real, nas aulas experimentais. 
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O pensamento evolutivo permite a compreensão do mundo mutável e 
revela uma concepção de ciência que não pode ser considerada verdade 
absoluta e, no ensino de Biologia, passa a ser um processo de busca por 
explicações e de construção de modelos interpretativos assumindo seu caráter 
humano determinado pelo tempo histórico. A metodologia de ensino da Biologia, 
nessa concepção, envolve o conjunto de processos organizados e integrados, 
quer no nível de célula, de indivíduo, de organismo no meio, na relação ser 
humano e natureza e nas relações sociais, políticas, econômicas e culturais, 
Desse modo, os conhecimentos biológicos, se compreendidos como produtos 
históricos indispensáveis à compreensão da prática social, podem contribuir para 
revelar a realidade concreta de forma crítica e explicitar as possibilidades de 
atuação dos sujeitos no processo de transformação desta realidade (LIBÂNEO, 
1983). O professor e o aluno comportam-se como sujeitos sócio-históricos 
situados numa classe social. Ao professor compete direcionar o processo 
pedagógico, interferir e criar condições necessárias à apropriação do 
conhecimento pelo aluno como especificidade de seu papel social na relação 
pedagógica. Essa superação decorre da ação pedagógica desencadeada e dos 
espaços de reflexão criados pelo professor. 

Para o ensino de Biologia, propõe-se o método da prática social, que 
decorre das relações dialéticas entre conteúdo de ensino e concepção de 
mundo; entre a compreensão da realidade e a intervenção nesta realidade 
(SAVIANI, 1997; LIBÂNEO, 1983). Confrontam-se, assim, os saberes do aluno 
com o saber elaborado, na perspectiva de uma apropriação da concepção de 
ciência como atividade humana. 

A formação do sujeito crítico, reflexivo e analítico, portanto consolida-se 
por meio de um trabalho em que o professor reconhece a necessidade de 
superar concepções pedagógicas anteriores, ao mesmo tempo em que 
compartilha com os alunos a afirmação e a produção de saberes científicos a 
favor da compreensão do fenômeno VIDA. 

O ensino de Biologia na EJA deve propiciar o questionamento reflexivo 
tanto de educandos como de educadores, a fim de que reflitam sobre o processo 
de ensino e aprendizagem contemplando ações pedagógicas específicas que 
levem o perfil do educando jovem, adulto e idoso que não obteve escolarização 
ou não deu continuidade aos seus estudos por fatores alheios à sua vontade. 
Torna-se fundamental, portanto, problematizar estas ideias com os educandos, 
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para que se rompam esses modelos, e para que se construam uma autonomia 
intelectual, a fim de que eles se rompam esses modelos, e para que se 
construam uma autonomia intelectual, a fim de que eles se tornem sujeitos 
ativos no processo educacional e respeitando os eixos norteadores do trabalho 
com essa modalidade de ensino. Tais eixos foram definidos a partir da 
concepção de currículo como processo de seleção da cultura e do perfil do 
educando da EJA. A cultura compreende a forma de produção da vida material e 
imaterial, e compõem um sistema de significações envolvido em todas as formas 
de atividade social. O trabalho compreende, assim, uma forma de produção de 
vida material a partir da qual, distintos, são os sistemas de significação. O tempo 
e o espaço são aspectos da cultura escolar. Portanto, fazem parte da ação 
pedagógica, regulam e disciplinam o educando e os educadores de diversas 
formas, conforme a escola ou mesmo conforme cada sistema educacional. 

Desse modo, os conteúdos serão trabalhados através de aulas práticas e 
teóricas, sendo utilizados diversos recursos pedagógicos, tais como: TV 
multimídia, livro didático, cadernos da EJA, vídeos, pesquisas na internet, 
reportagens de jornal, entre outros, bem como conteúdos relacionados às 
relações étnico-raciais para o ensino da história e cultura afro-brasileira e 
africana e sua contribuição no ensino da Biologia, abordando o objeto de estudo 
VIDA e sua contribuição, de acordo com a Deliberação nº 04/06-CEE. 

Além dos recursos didáticos e tecnológicos já citados serão contemplados 
ainda, como conteúdos obrigatórios: História do Paraná – Lei nº 13.381/01; História 
e Cultura afro- brasileira, africana e indígena/Equipe Multidisciplinar – Lei nº10.639/03 
e nº 11.645/08, Música - Lei nº 11.769/08; Prevenção ao uso indevido de drogas; 
Sexualidade humana; Enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente e 
os Direitos das crianças e do adolescente Lei Federal nº11.525/07; Educação 
Ambiental nº 9.795/99; Educação tributária Dec. nº 1.143/99, Portaria no413/02; 
Atividade Complementar – Res. Nº 1.690/11 e Inst. Nº 004/11; Agenda 21 Escolar, 
sendo que a forma como os conteúdos obrigatórios serão trabalhados dentro da 
disciplinas em que os mesmos serão abordados conforme a pertinência dos 
conteúdos específicos, e deverão ser descritos com mais detalhes no Plano de 
Trabalho Docente. 
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AVALIAÇÃO 
 

Tem-se a avaliação como um processo cuja finalidade é obter informações 
necessárias sobre o desenvolvimento da prática pedagógica refletida na 
aprendizagem do aluno para nela intervir e reformular os processos de ensino e 
aprendizagem. Pressupõe-se uma tomada de decisão, em que o aluno também 
venha a tomar conhecimento dos resultados de sua aprendizagem e organize-se 
para as mudanças que se fizerem necessárias. 

Tal mecanismo deve atender aos critérios para a verificação do 
rendimento escolar previsto na LDB n° 9394/96 que considera a avaliação como 
um processo “continuo e cumulativo, com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos”. 

Desta forma serão utilizados como instrumentos de avaliação diversas 
atividades periódicas, como: relatórios, atividades, discussões, provas, trabalhos, 
seminários, entre outros. Assim, a avaliação do processo ensino-aprendizagem, 
entendida como questão metodológica, de responsabilidade do professor, é 
determinada pela perspectiva de investigar para intervir. 

Para o aluno com alguma dificuldade na aquisição de conhecimentos e no 
rendimento escolar serão oferecidos estudos de recuperação nos seguintes termos: 
recuperação contínua e recuperação paralela. 

A Recuperação Contínua será realizada, no decorrer das aulas, através da 
orientação de estudos e da proposição de atividades diversificadas adequadas às 
dificuldades dos alunos. A Recuperação Paralela será realizada com a possibilidade 
de revisão dos conceitos, em atividades alternativas, fatos e procedimentos, 
considerando os conteúdos não apropriados pelo aluno, de modo a dar condições a 
ele de reaprender esses conceitos, bem como possibilitar a alteração em seus 
resultados, tanto qualitativos quanto quantitativos.  

Enfim, destaca-se que a concepção de avaliação que permeia o currículo não 
pode ser uma escolha apenas do professor. A discussão sobre a avaliação deve 
envolver o coletivo da escola, para que todos (direção, equipe pedagógica, pais, 
alunos) assumam seus papéis com a finalidade de se concretizar um trabalho 
pedagógico relevante para a formação dos alunos. 
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AVALIAÇÃO 
 

Os critérios gerais de avaliação foram definidos de forma a estabelecer os 
propósitos e a dimensão do que se avalia, esperando que o aluno seja capaz de: 

- Reconhecer e compreender a classificação filogenética (morfológica, 
estrutural e molecular) dos seres vivos e valorize a diversidade biológica para 
manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. 

- Compreender a anatomia, morfologia, fisiologia e embriologia dos 
sistemas biológicos (digestório, reprodutor, cardiovascular, respiratório, endócrino, 
muscular, esquelético, excretor, sensorial e nervoso). 

- Reconhecer a importância e identificar os mecanismos bioquímicos e 
biofísicos que ocorrem no interior das células. 

- Reconhecer a importância da estrutura genética para manutenção da 
diversidade dos seres vivos e o processo de transmissão das características 
hereditárias entre os seres vivos. 

- Compreender a evolução histórica da construção dos conhecimentos 
biotecnológicos aplicados à melhoria da qualidade de vida da população e à solução 
de problemas sócio- ambientais. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O Estado de Direito garante a todos os cidadãos a igualdade perante as 

leis, porém sabemos que, historicamente, em nosso país, há um descompasso 
entre o que a lei propõe e a realidade vivida pela sociedade, incluídos, aí, os 
processos de educação. 

Nesse quadro, que papel desempenha a escola? É nos processos 
educativos, e notadamente nas aulas de Língua Materna, que o estudante 
brasileiro tem a oportunidade de aprimoramento de sua competência linguística, 
de forma a garantir uma inserção ativa e crítica na sociedade. 

Nesse ambiente escolar, o estudante aprende a ter voz e fazer uso da 
palavra, numa sociedade democrática, mas plena de conflitos e tensões. 

Vivemos numa época chamada “era da informação” com o acesso rápido 
à leitura de uma infinidade de informações, porém convivemos com o alto índice 
de analfabetismo funcional e o resultado das avaliações demonstra baixo 
desempenho do aluno em relação à compreensão textual. Sendo assim, faz-se 
necessário refletir sobre o ensino da Língua e da Literatura, repensando a atitude 
normativista fundamentada em teorias que tem pouco a dizer sobre a noção de 
discurso, pois trabalha com frases ou palavras isoladas do contexto da atividade 
humana. 

As diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa assumem uma 
concepção de linguagem como fenômeno social, que nasce da necessidade de 
interação (política, social, econômica) entre os homens. Tendo como base 
teórica as reflexões do Círculo de Bakhtin, defende-se que é no processo de 
interação social que a palavra ganha significado; o ato da fala é de natureza 
social, não é um sistema de formas linguísticas, não se realiza pela enunciação 
monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal. Isso significa que os homens não recebem 
a língua pronta para ser usada, mas ao fazerem parte dessa comunicação verbal 
é que a sua consciência desperta e começa a operar. 

Ensinar a língua materna a partir dessa concepção requer que se 
considerem os aspectos sociais e históricos em que o sujeito está inserido, bem 
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como o contexto de produção do enunciado, cujos significados são construídos 
nesse contexto, onde as palavras estão carregadas de conteúdo ideológico que 
partem de alguém e se dirigem a alguém, constituindo o produto da interação do 
locutor e do ouvinte. 

Sob essa perspectiva, o ensino de Língua Portuguesa visa aprimorar nos 
conhecimentos linguísticos e discursivos dos alunos, para que eles possam 
compreender os discursos que os cercam e terem condições de interagir com 
esses discursos. É importante perceber as diversas vozes sociais que se 
defrontam, manifestando diferentes opiniões. É nessa contradição, nesse 
processo dinâmico e histórico dos agentes da interação verbal que ocorre a 
constituição social da linguagem, nas relações sociais, políticas, econômicas e 
culturais. 

No processo ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa é preciso 
considerar as práticas discursivas que envolvam a leitura, a oralidade e a escrita, 
promovendo o letramento do aluno que significa não só saber ler e escrever, 
mas praticar e usar socialmente a leitura e a escrita, posicionando-se e 
interagindo no contexto em que vive. 

Para tanto, é preciso propiciar ao educando, a prática, a discussão, a 
leitura de textos das diferentes esferas socais (jornalística, literária, publicitária, 
digital, etc), além da interação da linguagem verbal com outras linguagens 
(multiletramento) como: as artes visuais, a música, o cinema, a fotografia, a 
semiologia gráfica, o vídeo, a televisão, o rádio, a publicidade, os quadrinhos, as 
charges, e todas as formas infográficas criadas pelo homem. 

Trabalhando nesta concepção, é necessário ter uma visão mais ampla 
sobre o texto, não apenas a formalização do discurso verbal ou não verbal, mas 
também as condições de produção e elaboração e a sua leitura ou a resposta 
ativa, pois segundo Bakhtin, 1999, “o texto ocorre em interação e, por isso 
mesmo, não é compreendido apenas em seus limites formais”. 

Os gêneros discursivos são constituídos por três elementos: conteúdo 
temático, estilo e construção composicional que fundem-se indissoluvelmente no 
todo do enunciado e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera 
de comunicação. 

Alguns gêneros são adaptados, transformados, renovados, multiplicados, 
ou até mesmo criados a partir da necessidade que o homem tem de se 
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comunicar com o outro, tendo em vista que todos os diversos campos da 
atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. 

Os gêneros variam assim como a língua, a qual é viva, e não estanque. 
Os gêneros discursivos são formas comunicativas que são adquiridas nos 
processos interativos. É uma prática social e deve orientar a ação pedagógica 
com a língua, para que não aconteça a pedagogia transmissiva de análises 
estruturais e gramaticais, que dissocia o texto de sua realidade social. 

O trabalho com os gêneros, portanto, deverá levar em conta que a língua 
é instrumento de poder e que o acesso ao poder, ou sua crítica, é legítimo e é 
direito para todos os cidadãos. Para que isso se concretize, o estudante precisa 
conhecer e ampliar o uso dos registros socialmente valorizados da língua, como 
a norma culta. 

É na escola que um imenso contingente de alunos que frequentam as 
redes públicas de ensino tem a oportunidade de acesso à norma culta da língua, 
ao conhecimento social e historicamente construído e à instrumentalização que 
favoreça sua inserção social e exercício da cidadania. Contudo, a escola não 
pode trabalhar só com a norma culta, porque não seria democrática, seria a-
histórica e elitista. 

As Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa não propõe o abandono 
do conhecimento gramatical e tampouco impede que o professor apresente 
regras gramaticais para os alunos, visto que toda língua é constituída de uma 
gramática e de um léxico (ANTUNES, 2003). Vale considerar que, ao utilizar uma 
língua, usamos normas fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. 
Contudo, é importante esclarecer a diferença entre regras de gramática e o 
ensino de nomenclaturas e classificações. As regras, segundo Antunes (2003), 
servem para orientar o uso das unidades da língua, são normas. 

Tendo em vista a concepção de linguagem como discurso que se efetiva 
nas diferentes práticas sociais, o processo de ensino-aprendizagem na disciplina 
de língua, busca: 

- Empregar a língua oral em diferentes situações de uso, saber adequá-
la a cada contexto e interlocutor, reconhecer as intenções implícitas nos 
discursos do cotidiano e propiciar a possibilidade de um posicionamento diante 
deles; 

- Desenvolver o uso da língua escrita em situações discursivas por meio 
de práticas sociais que considerem os interlocutores, seus objetivos, o assunto 
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tratado, além do contexto de produção; 
- Analisar os textos produzidos, lidos e/ou ouvidos, possibilitando que o 

aluno amplie seus conhecimentos linguístico-discursivos; 
- Aprofundar, por meio da leitura de textos literários, a capacidade de 

pensamento crítico e a sensibilidade estética, permitindo a expansão lúdica da 
oralidade, da leitura e da escrita; 

- Aprimorar os conhecimentos linguísticos, de maneira a propiciar 
acesso às ferramentas de expressão e compreensão de processos discursivos, 
proporcionando ao aluno condições para adequar a linguagem aos diferentes 
contextos sociais, apropriando- se, também da norma padrão. 

É importante ressaltar que tais objetivos e as práticas deles decorrentes 
supõem um processo longitudinal de ensino e aprendizagem que se inicia na 
alfabetização e se estende por toda a vida. 

Considerando-se as indicações das Diretrizes Curriculares Estaduais da 
Educação de Jovens e Adultos que propõem o compromisso com a formação 
humana e com o acesso à cultura geral, bem como o respeito à diversidade cultural, 
à inclusão e ao perfil do educando, dessa forma, ensinar implica em considerarmos, 
as diversas formas de viver, faixa etária, contexto social, etnia, gênero, cultura, 
trabalho e tempo do educando adulto, entre outros. A metodologia adequada implica 
em ajudar o professor a organizar, a empregar métodos e técnicas adequadas para a 
efetivação dos objetivos de ensino, a traças estratégias que orientem e dirigem toda 
a ação pedagógica, a selecionar e organizar os procedimentos didáticos que devem 
estar intimamente ligados aos conteúdos a serem ensinados. O estudo da linguagem 
na organização da proposta pedagógica do ensino de Língua Portuguesa está 
pautado na concepção sociointeracionista, a qual dá ênfase ao uso social dos 
diferentes gêneros textuais. 

 
 

CONTEÚDOS POR ANO 
 

 A linguagem tomada como prática que se efetiva nas relações sociais, 
não é algo pronto, acabado, mas sim um processo comunicativo mutável e 
corrente, efetivado entre interlocutores por meio do discurso. É no contexto das 
práticas discursivas presentes nos diversos textos a serem trabalhados que se 
farão presentes os conteúdos e conceitos próprios da linguística, análise do 
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discurso, estudos literários, gramática normativa, descritiva, etc. Fazendo com 
que o aluno aprimore sua competência linguística. Os itens mencionados a 
seguir serão objeto de reflexão em diferentes gêneros textuais. 

 
6ºANO 
GÊNEROS TEXTUAIS A SEREM TRABALHADOS 
 Adivinhas, anedotas, bilhetes, carta pessoal, fotos, músicas, piadas, 
receitas, contos de fadas, fábulas, histórias em quadrinhos, poemas, cartazes, 
cartum, charges, tiras, anúncio publicitário, rótulos, embalagens, desenhos 
animado. 
 
LEITURA 

· Tema do texto; 
· Interlocutor; 
· Finalidade; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Discurso direto e indireto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Léxico; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais 

do texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito), figuras de 
linguagem. 
ESCRITA 

· Tema do texto; 
· Interlocutor; 
· Finalidade; 
· Informatividade; 
· Argumentatividade; 
· Discurso direto e indireto; 
· Elementos composicionais dos gêneros; 
· Divisão do texto em parágrafos; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais 

no texto, pontuação, recursos gráficos, (aspas, travessão, negrito), figuras de 
linguagem; 
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· Processo de formação de palavras; 
· Acentuação gráfica; 
· Ortografia; 
· Concordância verbal/nominal. 

ORALIDADE 
· Tema do texto; 
· Finalidade; 
· Argumentatividade; 
· Papel do locutor e interlocutor; 
· Elementos extralinguísticos, entonação, pausa, gestos...; 
· Adequação do discurso ao gênero; 
· Turnos da fala; 
· Variações linguísticas; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, gíria repetição, recursos 

semânticos; 
 
7º ANO 
GÊNEROS TEXTUAIS A SEREM TRABALHADOS 
 
 Adivinhas, anedotas, bilhetes, carta pessoal, cartão, convites, diário, 
exposição oral, fotos, músicas, parlendas, piadas, provérbios, quadrinhas, 
receitas, relatos de experiências vividas e trava–línguas, memória literária. 
 
LEITURA 

· Tema do texto; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Informatividade; 
· Intertextualidade; 
· Informação explicita e implícitas; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Repetição proposital de palavras; 
· Léxico; 
· Ambiguidade; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais 
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do texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito), figuras de 
linguagem. 
 
 
ESCRITA 

· Tema do texto; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Informatividade; 
· Discurso direto e indireto; 
· Elementos composicionais do gênero; 

· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito), figuras de 
linguagem; 

· Processo de formação de palavras; 
· Acentuação gráfica; 
· Ortografia; 
· Concordância verbal/nominal. 

 
ORALIDADE 

· Tema do texto; 
· Finalidade; 
· Papel do locutor e interlocutor; 
· Elementos extralinguísticos, entonação, pausa, gestos...; 
· Adequação do discurso ao gênero; 
· Turnos da fala; 
· Variações linguísticas; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, gíria, repetição, recursos 

semânticos. 
 
8º ANO 
GÊNEROS TEXTUAIS A SEREM TRABALHADOS 
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 Autobiografia, memórias, exposição oral, pesquisa, crônicas, texto 
dramático, poema, texto argumentativo, texto de opinião, resumo, resenha 
crítica, entrevista, memória literária. 
 
LEITURA 

· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais 

do texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Semântica: operadores argumentativos; ambiguidade; sentido 

conotativo e denotativo das palavras no texto; 
· Expressões que denotam ironia e humor no texto. 

 
ESCRITA 

· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais 

no texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Concordância verbal e nominal; 
·  Papel sintático e estilístico dos pronomes na organização, retomadas e 
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sequenciação do texto; 
· Semântica: operadores argumentativos; ambiguidade; significado das 

palavras; sentido conotativo e denotativo; expressões que denotam ironia e 
humor no texto. 
 
ORALIDADE 

· Conteúdo temático; 
· Finalidade; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Papel do locutor e interlocutor; 
· Elementos extralinguísticos: entonação, expressões: facial, corporal e 

gestual, pausas...; 
· Adequação do discurso ao gênero; 
· Turnos de fala; 
· Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre outras); 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 
· Elementos semânticos; 
· Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições); 
· Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. 

 
9º ANO 
GÊNEROS TEXTUAIS A SEREM TRABALHADOS 
 
Curriculum vitae, discussão argumentativa, letras de músicas, paródias, resenha, 
sinopse de filme, reportagem, tiras, fotos, editorial, poema, crônica. 
 
LEITURA 
· Conteúdo temático 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
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· Temporalidade; 
· Discurso ideológico presente no texto; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto; 
· Partículas conectivas do texto; 
· Progressão referencial do texto; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais do 
texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Semântica: operadores argumentativos; polissemia; sentidos
 conotativo e denotativo das palavras no texto; expressões que 
denotam ironia e humor no texto. 
 
ESCRITA 
· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Informatividade; 
·  Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Temporalidade; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto; 
· Partículas conectivas do texto; 
· Progressão referencial do texto; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Sintaxe de concordância; 
· Sintaxe de regência 
· Processo de formação de palavras; 
· Vícios de linguagem; 
· Semântica: operadores argumentativos; modalizadores e polissemia. 
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ORALIDADE 
· Conteúdo temático; 
· Finalidade; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Papel do locutor e interlocutor; 
· Elementos extralinguísticos: entonação, expressões: facial, corporal e 
gestual, pausas...; 
· Adequação do discurso ao gênero; 
· Turnos de fala; 
· Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre outras); 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 
· Elementos semânticos; 
· Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições); 
· Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. 
 
1º Ano 
GÊNEROS TEXTUAIS A SEREM TRABALHADOS 
 
Exposição oral, música, biografias, crônicas, paródias, seminário, poemas, 
romances, textos dramáticos, literatura de cordel, debate, relatório, resumo, 
pesquisa, fábula, anúncio publicitário e pinturas. 
 
LEITURA 
· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Temporalidade; 
· Discurso ideológico presente no texto; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
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· Contexto de produção da obra literária; 
·  Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais do 
texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Progressão referencial; 
· Partículas conectivas do texto; 
· Relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto; 
· Semântica: operadores argumentativos; modalizadores, figuras de 
linguagem, sentido conotativo e denotativo. 
ESCRITA 
· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Temporalidade; 
· Referência textual; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Ideologia presente no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto; 
· Partículas conectivas do texto; 
· Progressão referencial do texto; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Sintaxe de concordância; 
· Sintaxe de regência; 
· Processo de formação de palavras; 
· Vícios de linguagem; 
· Semântica: operadores argumentativos; modalizadores, sentido conotativo 
e denotativo, figuras de linguagem; 
 
ORALIDADE 
· Conteúdo temático; 
· Finalidade; 
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· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Papel do locutor e interlocutor; 
· Elementos extralinguísticos: entonação, expressões: facial, corporal e 
gestual, pausas...; 
· Adequação do discurso ao gênero; 
· Turnos de fala; 
· Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre outras); 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 
· Elementos semânticos; 
· Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições); 
· Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. 
 
2º ANO 
GÊNEROS TEXTUAIS A SEREM TRABALHADOS 

 
Exposição oral, música, biografias, crônicas de ficção, seminário, poemas, 
romances, pesquisa, anúncio publicitário e pinturas, mesa redonda, filmes, 
contos, entrevista, artigo de opinião. 
 
LEITURA 
· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Finalidade do texto; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Temporalidade; 
· Discurso ideológico presente no texto; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Contexto de produção da obra literária; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais do 
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texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Progressão referencial; 
· Partículas conectivas do texto; 
· Relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto; 
· Semântica: operadores argumentativos; modalizadores, figuras de 
linguagem, sentido conotativo e denotativo. 
 
ESCRITA 
· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Temporalidade; 
· Referência textual; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Ideologia presente no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto; 
· Partículas conectivas do texto; 
· Progressão referencial do texto; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Sintaxe de concordância; 
· Sintaxe de regência; 
· Processo de formação de palavras; 
· Vícios de linguagem; 
· Semântica: operadores argumentativos; modalizadores, sentido conotativo 
e denotativo, figuras de linguagem; 
 
ORALIDADE 
· Conteúdo temático; 
· Finalidade; 
· Aceitabilidade do texto; 
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· Informatividade; 
· Papel do locutor e interlocutor; 
· Elementos extralinguísticos: entonação, expressões: facial, corporal e 
gestual, pausas...; 
· Adequação do discurso ao gênero; 
· Turnos de fala; 
· Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre outras); 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 
· Elementos semânticos; 
· Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições); 
· Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. 
 
 
3º ANO 
GÊNEROS TEXTUAIS A SEREM TRABALHADOS 

 
Exposição oral, música, crônicas de ficção, seminário, poemas, romances, 
pesquisa, anúncio publicitário e pinturas, mesa redonda, filmes, contos, 
entrevista, debate, debate regrado, publicidade, escultura, artigo de opinião. 

 
LEITURA 
· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Temporalidade; 
· Discurso ideológico presente no texto; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Contexto de produção da obra literária; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais do 
texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
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· Progressão referencial; 
· Partículas conectivas do texto; 
· Relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto; 
· Semântica: operadores argumentativos; modalizadores, figuras de 
linguagem, sentido conotativo e denotativo. 
 
ESCRITA 
· Conteúdo temático; 
· Interlocutor; 
· Finalidade do texto; 
· Informatividade; 
· Situacionalidade; 
· Intertextualidade; 
· Temporalidade; 
· Referência textual; 
· Vozes sociais presentes no texto; 
· Ideologia presente no texto; 
· Elementos composicionais do gênero; 
· Relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto; 
· Partículas conectivas do texto; 
· Progressão referencial do texto; 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no 
texto, pontuação, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito); 
· Sintaxe de concordância; 
· Sintaxe de regência; 
· Processo de formação de palavras; 
· Vícios de linguagem; 
· Semântica: operadores argumentativos; modalizadores, sentido conotativo 
e denotativo, figuras de linguagem; 

 
Oralidade 
· Conteúdo temático; 
· Finalidade; 
· Aceitabilidade do texto; 
· Informatividade; 
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· Papel do locutor e interlocutor; 
· Elementos extralinguísticos: entonação, expressões: facial, corporal e 
gestual, pausas...; 
· Adequação do discurso ao gênero; 
· Turnos de fala; 
· Variações linguísticas (lexicais, semânticas, prosódicas, entre outras); 
· Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição; 
· Elementos semânticos; 
· Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos, gírias, repetições); 
· Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e escrito. 

 
 
LITERATURA 

 
O trabalho com a literatura será na perspectiva da “Educação Literária”, pois 
tentar-se-á dinamizar o trânsito da leitura de textos artísticos em sala de aula, 
com vistas a melhorar o desempenho do educando/leitor na recepção da 
literatura e na formação da consciência crítica. Saliente-se então, que será 
enfatizada a leitura do texto, como fruição e ação reflexiva e não apenas a visão 
didática e histórica da literatura. A Literatura Africana e aspectos culturais 
indígenas serão trabalhados de acordo com os encaminhamentos metodológicos 
conforme necessidade e encadeamento com as Literaturas Brasileira e 
Portuguesa. 
Nesse sentido, a escola está sendo entendida como um espaço onde se produz 
o conhecimento e tem por objetivo propiciar uma formação intelectual, cognitiva 
e política, por meio de pesquisas, leituras, estudos que favoreçam o respeito aos 
diferentes falares e aos saberes próprios da cultura do educando, preparando-o 
para produção de seu próprio texto, oral ou escrito, adequado às exigências dos 
diversos contextos sociais tais como os Temas   dos   Programas  
Socioeducacionais:  o Enfrentamento à Violência, a Sexualidade, a Prevenção 
ao uso indevido de drogas, Meio Ambiente (Lei nº 9.795/99) de Educação Fiscal 
(Portaria 413/12/02) História e Cultura Africana , Afro-Brasileira (Lei 10.639/03)e 
Indígena (Lei nº 11.648/08) o Direito da Criança e do Adolescente (Lei 
11.525/07) discutidos e refletidos de acordo com as necessidades durante as 
atividades propostas em sala de aula, nos encaminhamentos metodológicos. 
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RECURSOS 
 
- Vídeo 
- Projetor Multimídia; 
- Retroprojetor; 
- Revistas; Jornais; Filmes em DVD; 
- Laboratório de informática; 
- Quadro de Giz; 
- TV Multimídia; 
- DVD; 
- Livros Didáticos; Livros Paradidáticos; Livros Literários; Cadernos de EJA, 
cadernos temáticos, livro didático público, etc. 

 
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
É necessário que a escola seja um espaço que venha a promover, por meio de uma 
gama de textos com diferentes funções sociais, o letramento do aluno, para que ele 
se envolva nas práticas de uso da língua, seja de leitura, oralidade e/ou escrita. O 
letramento não se refere a conhecer o código linguístico, mas sim a saber ler, 
escrever, usar socialmente a leitura e a escrita, posicionando-se e interagindo com 
as exigências da sociedade às práticas de linguagem, demarcando sua voz no 
contexto social. Cabe ao professor de Língua Portuguesa propiciar ao aprendente a 
prática, a discussão, a leitura de textos das diferentes esferas sociais (jornalística, 
literária, publicitária, digital, entre outros). 
Para uma nova prática, a visão de linguagem deve ter como objeto de sua 
preocupação a interação verbal, isto é, a ação entre sujeitos historicamente situados 
que através da linguagem, se apropriam e transmitem um tipo de experiência 
acumulada. É importante ter claro que a compreensão que construímos sobre o real 
se dá linguisticamente. Assim, quanto maior o contato com a linguagem e por 
decorrência com o real, surgirão ideias cada vez mais elaboradas. 
A função primordial dos professores de Língua Portuguesa é de garantir aos alunos o 
aprimoramento do domínio discursivo no âmbito da oralidade, da leitura e da escrita, 
de modo a permitir que compreendam e interfiram nas relações de poder com seus 
próprios pontos de vista. Nesta perspectiva, entende-se que é a partir das 
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experiências dos aprendentes que a Língua se transforma em objeto de reflexão, 
tendo em vista o resultado de sua produção oral. O estudo dos conhecimentos 
linguísticos propiciará ao aluno a reflexão sobre as normas de uso das unidades da 
língua, de como elas são combinadas para produzirem determinados efeitos de 
sentido, profundamente vinculados a contextos e adequados às finalidades 
pretendidas no ato da linguagem. A elaboração e utilização de materiais didáticos 
devem permitir sua flexibilização para a incorporação de especificidades e interesse 
dos alunos, não deixando de contemplar as diversidades num todo, (diversidade 
sexual, de gênero, de sexo, faixa etária, raça/cor, etnia, pessoas com necessidades 
especiais, entre outros). 
Portanto, os conteúdos serão trabalhados de forma a propiciar a prática de leitura, o 
debate em sala de aula, onde os argumentos serão observados e posteriormente a 
condução na produção textual observando o gênero e a pessoa do discurso. 
Os textos trabalhados também abordarão a História e Cultura Afro-brasileira, e 
Africana de acordo com a Lei 10.639/2003 e História da cultura indígena segundo a 
Lei 11.645/2008. 
 
AVALIAÇÃO 
 
Em Língua Portuguesa e Literatura a avaliação deve ser um processo de 
aprendizagem continuo e que dê prioridade à qualidade e ao desempenho do aluno 
ao longo do ano letivo. 
De acordo com a Lei n. 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a 
avaliação formativa “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos dos resultados”. 
O objetivo da avaliação é constatar se o aluno realmente se apropriou dos conteúdos 
e atingiu os objetivos propostos. Assim, avaliar exige, que se defina onde se quer 
chegar, que se estabeleçam os critérios e objetivos. O educador neste processo deve 
entender que o aluno não deve ser apenas o ponto de partida e - sim – de chegada, 
ou seja, a avaliação é um processo contínuo de aprendizado, progredindo sempre na 
construção do conhecimento desejado. 

 
PRÁTICAS AVALIATIVAS 

 
Os processos avaliativos são ações praticadas pelos alunos por meio de: 
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- Assimilação de novos vocábulos; 
- Interpretação de textos; 
- Aplicação e re-elaboração das atividades; 
- Projetos para solucionar problemas existentes na atual realidade; 
- Consulta bibliográfica, internet, etc; 
- Relatórios; 
- Seminários; 
- Leituras de textos informativos, literários, jornalísticos, etc; 
- Resenhas. 

 
O desenvolvimento destas práticas devem ocorrer durante todo o processo 
educacional, e não somente em períodos específicos e isolados, direcionando a 
maior participação dos alunos em sala de aula. 
A Recuperação de Estudos também deverá ocorrer no decorrer de todo o ano letivo, 
considerando as diferenças e potencialidades de cada um, almejando o processo 
gradual e o alcance dos objetivos durante o processo ensino-aprendizagem. 
O professor irá proporcionar aos alunos variados instrumentos e estes precisam estar 
adequados a cada situação, levando-os a realizar atividades diversificadas que irão 
ao encontro da construção de conteúdos não assimilados. Assim, será necessário 
acrescentar novos recursos materiais didáticos interessantes à faixa  
etária que explorem o desenvolvimento da expressão oral e escrita e 
trabalhe exercícios de fixação que explorem estrutura, produção, leitura e 
compreensão de textos. 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 
- Interpretar textos dos diversos gêneros que circulam nas esferas sociais; 
- Ler com clareza, desenvoltura e entonação; 
- Produzir textos obedecendo os critérios de coerência e coesão textual; 
- Expressar-se com desenvoltura; 
 
A concepção de avaliação que permeia o currículo não pode ser uma escolha 
solitária do professor. O processo de avaliação deve envolver o coletivo da escola, 
para que todos (direção, equipe pedagógica, pais, alunos) assumam seus papéis, 
desenvolvendo um trabalho pedagógico importante para a formação dos alunos. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE QUÍMICA 
 
 

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

A Química é uma ciência experimental, cujos reflexos se percebem, através de 
maneiras diversas em nossa vida cotidiana. O desenvolvimento de saberes e de 
práticas ligadas à transformação da matéria e presentes na formação das 
diversas civilizações, foi estimulado por necessidades humanas. 
A história do conhecimento químico em suas inter-relações econômica, política e 
social é de extrema importância para o desenvolvimento da humanidade. Na história 
do conhecimento químico, por exemplo, vários fatos podem ser relembrados como 
formas de entender a constituição desse saber, entre eles a alquimia. Os alquimistas 
europeus buscavam o elixir da vida eterna e a pedra filosofal (prática de 
transmutação dos metais em ouro). Os alquimistas agiam de modo hermético, 
ocultista, uma vez que a sociedade da época era contra essas práticas por acreditar 
tratar-se de bruxaria. Entretanto, os conhecimentos químicos nem sempre estiveram 
atrelados à religião e à alquimia. A teorização sobre a composição da matéria, surgiu 
na Grécia antiga e a ideia de átomo com os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, 
que lançaram algumas bases para o atomismo do século XVII e XVIII com Boyle, 
Dalton e outros que proporcionaram o desenvolvimento da Química como ciência. O 
fato é que a Química como ciência teve seu berço na Europa no cenário de 
desenvolvimento do modo de produção capitalista, dos interesses econômicos da 
classe dirigente, da lógica das relações de produção e das relações de poder que 
marcaram a constituição desse saber. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, com o 
estudo da química pneumática (Boyle, Priestley, Cavendish) e com o rigor 
metodológico de Lavoisier, definiu-se um novo saber, que passou a ser conhecido 
como química, o qual foi dividido em diferentes ramificações procedimentais, dentre 
elas: alquimia, boticários, iatroquímica e estudo dos gases. A Iatroquímica, precursora 
moderna da química médica (...) admitia que o homem é feito de três princípios: sal, 
enxofre e mercúrio, de cuja separação resultariam as doenças” (VANIN, 2005, p.24). 
O experimentalismo marcou a ciência moderna e esteve presente no avanço da 
Química dos séculos XVIII e XIX em inúmeras investigações. Um dos químicos mais 
influentes da França nesse período foi Antonie Laurent Lavoisier que colaborou com 
a consolidação dessa ciência no século XVIII e elaborou o Traité Elementaire de 
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Chimie (Tratado Elementar da Química), publicado em março de 1789, referência 
para a química moderna da época. Lavoisier propôs uma nomenclatura universal 
para os compostos químicos, que foi aceita internacionalmente. A Química ganhou 
não apenas uma linguagem universal quanto à nomenclatura, mas também, quanto 
aos seus conceitos fundamentais. No século XIX, finalmente a ciência moderna se 
consolidou. No final do século XIX, com o surgimento dos laboratórios de pesquisa, a 
Química se consolidou como a principal disciplina associada aos efetivos resultados 
na indústria. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pesquisas sobre o átomo 
desenvolveram- se ainda mais. Dentre as descobertas e avanços científicos, nas 
últimas quatro décadas do século XX passou-se a conviver com a crescente 
miniaturização dos sistemas de computação, com o aumento de sua eficiência e 
ampliação do seu uso, o que constitui uma era de transformações nas ciências que 
vêm modificando a maneira de se viver. Esse período, marcado pela: descoberta de 
novos materiais, engenharia genética, exploração da biodiversidade, obtenção de 
diferentes combustíveis, pelos estudos espaciais e pela farmacologia; marca o 
processo de consolidação científica, com destaque à Química, que participa das 
diferentes áreas das ciências e colabora no estabelecimento de uma cultura 
científica, cada vez mais arraigada no capitalismo e presente na sociedade, e, por 
conseguinte, na escola. 
No Brasil, as primeiras atividades de caráter educativo em Química surgiram no início 
do século XIX, em função das transformações políticas e econômicas que ocorriam 
na Europa. A disciplina de Química no ensino secundário no Brasil foi implantada em 
1862. Em 1916, sob um cenário de grandes modificações, foi fundada a Sociedade 
Brasileira de Ciências que, mais tarde, teve seu nome modificado para Academia 
Brasileira de Ciências. Em 1929, no Brasil, houve modernização do ensino brasileiro, 
em especial do ensino superior. Em 1938, no Paraná, foi criada a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, incluindo o curso de Química, hoje ministrado na 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
No final da década de 1990, sem nenhuma discussão coletiva, o estado do Paraná 
adotou os PCN como referência para a organização curricular em toda a rede 
estadual de ensino. Os colégios estaduais que ofertavam o ensino médio foram 
orientados a partir de 1998, pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), a 
elaborar suas propostas curriculares de acordo com os PCN. 
Embora alguns professores ainda concebam sua prática de sala de aula desconecta 
da teoria, há um movimento por parte dos pesquisadores educacionais para 
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estabelecer vínculos entre a história, os saberes, a metodologia, e ainda, a avaliação 
para a educação em Química, delineando novas perspectivas e tendências para o 
ensino dessa ciência. A partir do diálogo com os docentes do estado do Paraná, 
traçaram-se as prioridades político-pedagógicas das Diretrizes Curriculares 
Orientadoras do Estado do Paraná: Resgate da especificidade da disciplina de 
Química; o avanço na abordagem do conhecimento químico escolar, para além da 
proposta dos PCN, de modo a romper com a pedagogia das habilidades e 
competências no processo de ensino-aprendizagem; a recuperação da importância 
da disciplina de Química no currículo escolar. 
O objetivo presente nas Diretrizes Curriculares Orientadoras do Estado do Paraná é 
subsidiar reflexões sobre o ensino de Química, bem como possibilitar novos 
direcionamentos e abordagens da prática docente no processo de ensino e 
aprendizagem, visando formar um aluno que se aproprie dos conhecimentos químicos 
e seja capaz de refletir criticamente sobre o meio em que está inserido. Para isso, a 
ênfase no estudo da história da disciplina e em seus aspectos epistemológicos, 
defende uma seleção de conteúdos estruturantes que a identifique como campo do 
conhecimento constituído historicamente nas relações políticas, econômicas, sociais e 
culturais das diferentes sociedades. Desta forma, a abordagem dos conteúdos no 
ensino da Química será norteada pela construção e reconstrução de significados dos 
conceitos científicos, vinculada a contextos históricos, políticos, econômicos, sociais e 
culturais, e estará fundamentada em resultados de pesquisa sobre o ensino de 
ciências, tendo como alguns de seus representantes: Chassot (1995, 1998, 2003, 
2004); Mortimer (2002, 2006); Maldaner (2003); Bernardelli (2004) . 
 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 
Os conteúdos estruturantes da Química devem considerar, em sua abordagem 
teórico- metodológica, as relações que estabelecem entre si e entre os conteúdos 
básicos tratados no dia-a-dia da sala de aula nas diferentes realidades regionais 
onde se localizam as escolas da rede estadual de ensino. 
A seleção dos conteúdos estruturantes foi fundamentada no estudo da história 
da Química e da disciplina escolar e para que seja devidamente compreendida 
exige que os professores retomem esses estudos, pois, essa estrutura curricular 
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pode contribuir para a superação de abordagens e metodologias do ensino 
tradicional da Química. 
A análise histórica e crítica de como, por que, onde, a serviço do quê e de quem 
essa disciplina escolar e essa ciência surgiram e se estabeleceram, dará aos 
professores condições de enriquecer os debates sobre os conteúdos que estruturam 
esse campo do conhecimento. 
São conteúdos estruturantes de química: 
- Matéria e sua natureza: É o conteúdo estruturante que dá início ao trabalho 
pedagógico da disciplina de Química por se tratar especificamente de seu objeto de 
estudo: a matéria e sua natureza. É ele que abre o caminho para um melhor 
entendimento dos demais conteúdos estruturantes. A abordagem da história da 
Química é necessária para a compreensão de teorias e, em especial, dos modelos 
atômicos. A concepção de átomo é imprescindível para que se possam entender os 
aspectos macroscópicos dos materiais com que o ser humano está em contato diário 
e perceber o que ocorre no interior dessas substâncias, ou seja, o comportamento 
atômico-molecular. 
- Biogeoquímica: É a parte da Geoquímica que estuda a influência dos seres 
vivos sobre a composição química da Terra, caracteriza-se pelas interações 
existentes entre hidrosfera, litosfera e atmosfera e pode ser bem explorada a partir 
dos ciclos biogeoquímicos (RUSSEL, 1986, p. 02). 
- Química Sintética: Esse conteúdo estruturante tem sua origem na síntese de 
novos produtos e materiais químicos e permite o estudo dos produtos farmacêuticos, 
da indústria alimentícia (conservantes, acidulantes, aromatizantes, edulcorantes), dos 
fertilizantes e dos agrotóxicos. 

 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
 

- Matéria; 
- Solução; 
- Velocidade das Reações; 
- Equilíbrio Químico; 
- Ligações Químicas; 
- Reações Químicas; 
- Radioatividade; 



409 
 

 

- Gases; 
- Funções Químicas; 

 
 

 
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O conhecimento químico, assim como todos os demais saberes, não é algo pronto, 
acabado e inquestionável, mas em constante transformação. De acordo com as 
Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica do Estado do Paraná, 
propõe-se que a compreensão e a apropriação do conhecimento químico aconteçam 
por meio do contato do aluno com o objeto de estudo da Química: as substâncias e 
os materiais. Esse processo deve ser planejado, organizado e dirigido pelo professor 
numa relação dialógica, em que a aprendizagem dos conceitos químicos constitua 
apropriação de parte do conhecimento científico, o qual, segundo Oliveira (2001), 
deve contribuir para a formação de sujeitos que compreendam e questionem a 
ciência do seu tempo. 
A disciplina de Química irá considerar, em sua abordagem teórico-metodológica, as 
relações que estabelecem entre si e entre os conteúdos básicos tratados no dia-a-dia 
da sala de aula nas diferentes realidades regionais onde se localizam as escolas da 
rede estadual de ensino. 
A abordagem teórico-metodológica mobilizará para o estudo da Química presente no 
cotidiano dos alunos, evitando que ela se constitua meramente em uma descrição 
dos fenômenos, repetição de fórmulas, números e unidades de medida. 
A experimentação favorece a implementação do eixo articulador cultura, pois, a 
atividade prática colabora para uma melhor compreensão os fenômenos químicos e 
sua associação com o muno cotidiano. Uma ferramenta que também pode ser 
utilizada aliando-se a experimentação é a tabela periódica, incluindo suas 
informações em atividades e práticas, bem como o incentivo à pesquisa e à 
apropriação de instrumentos técnicos e metodológicos que aprimorem a cidadania 
ambiental, com a participação ativa nas tomadas de decisões, com responsabilidade 
individual e coletiva (pública e privada) em relação ao meio ambiente local, regional e 
global, e também: 
- Valorizar a diversidade sob a ótica a Educação Ambiental, trazendo os 
múltiplos saberes e olhares científicos, de povos originários e tradicionais sobre o 
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meio ambiente, captando os vários sentidos que os grupos sociais lhes atribuem, 
numa perspectiva transdisciplinar; 
- Promover espaços estruturantes nas escolas e comunidades, que incentivem 
a participação da comunidade escolar no planejamento e gestão de projetos de 
conservação, preservação e recuperação ambiental voltado para a melhoria da 
qualidade de vida, combatendo práticas relacionadas ao desperdício, degradação e 
consumismo; 
- Abordar a Educação Ambiental que propicie uma postura crítica e 
transformadora de valores, de forma a reorientar atitudes para a construção de 
sociedades sustentáveis, reconhecer o protagonismo social e colocar o próprio 
educando como componente, agente da gestão sustentável e beneficiário da 
repartição de recursos do meio ambiente. 
- Promover reflexão sobre as injustiças sociais e ambientais que recaem de 
forma desproporcional sobre os grupos e as etnias vulnerabilizados, contribuindo para 
o Mapeamento do Racismo Ambiental no Brasil. 
Cabe ao professor criar situações de aprendizagem de modo que o aluno pense 
mais criticamente sobre o mundo, sobre as razões dos problemas ambientais. 
Devemos criar condições favoráveis e agradáveis para o ensino e aprendizagem da 
disciplina, aproveitando, no primeiro momento, a vivência dos alunos, os fatos do dia-
a-dia, a tradição cultural e a mídia, buscando com isso reconstruir os conhecimentos 
químicos para que o aluno possa refazer a leitura do seu mundo (BERNARDELLI, 
2004, p. 02). 
Nas Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica do Estado do Paraná, 
propõe-se que o ponto de partida para a organização dos conteúdos curriculares 
sejam os conteúdos estruturantes e seus respectivos conceitos e categorias de 
análise. A partir dos conteúdos estruturantes o professor poderá desenvolver com os 
alunos os conceitos que perpassam o fenômeno em estudo, possibilitando o uso de 
representações e da linguagem química no entendimento das questões que devem 
ser compreendidas na sociedade. 
O aluno tem um saber prévio (senso comum ou concepção alternativa) sobre, por 
exemplo, drogas e lixo. Sabe, também, que é importante preservar a água limpa. No 
entanto, cabe o professor de Química dar-lhe os fundamentos teóricos para que se 
aproprie dos conceitos da Química e do conhecimento científico sobre esses 
assuntos para que desenvolva atitudes de comprometimento com a vida no planeta. 
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Pensar na importância dos jovens e adultos estudarem Ciências e mais 
especificamente a Química é atitude primordial dos professores da EJA. Como 
esclarece Chassot (2004), a ciência é uma construção humana, tem suas aplicações, 
é falível, intencional e está diretamente relacionada ao avanço da tecnologia e das 
relações sociais. 
Os educandos da EJA trazem consigo um legado – conhecimentos construídos a 
partir do senso comum e um saber popular, não científico, constituído no cotidiano, 
em suas relações com o outro e com o meio – os quais devem ser considerados nos 
diálogos das práticas educativas (SEED, 2006). Portanto, o trabalho dos educadores 
de Química é apropriar-se dessas vivências e buscar vínculos com o conhecimento 
científico tomando o devido cuidado para evitar possíveis simplificações teórico-
científicas. 
Na Educação de Jovens e Adultos, os conhecimentos acumulados as experiências 
de vida dos educandos, ou seja, toda essa bagagem deve ser considerada pelos 
educadores, para a consolidação da aprendizagem, vinculada com suas experiências 
e respeitando os eixos articuladores da EJA, cultura, trabalho e tempo, 
fundamentadores de toda ação pedagógica-curricular dentro da EJA. 
 
AÇÕES DIDÁTICO PEDAGÓGICAS 
 
As ações da disciplina de Química contemplam a utilização de modelos para 
descrever comportamentos microscópios, não palpáveis, como um dos fundamentos 
dessa ciência. Contudo eles são apenas aproximações necessárias. Considera-se, 
ainda, que esses modelos são válidos para alguns contextos e não para todos, ou 
seja, são localizados e seus limites são determinados quando a teoria não consegue 
explicar fatos novos que eventualmente surjam. É importante destacar que a 
referência aos modelos não é apenas para os modelos atômicos, mas também diz 
respeito aos modelos de moléculas, de reações químicas, de ligações químicas, e 
intermoleculares, os modelos quânticos e matemáticos, etc. Desse modo, a Química 
enquanto disciplina, é uma ciência construída tendo por base o uso de diferentes 
modelos para o entendimento teórico dos diversos fenômenos que investiga no 
campo macroscópico. O Professor ao utilizar-se dos modelos para explicar 
determinadas ocorrências e fenômenos químicos deverá saber qual o modelo a 
utilizar e o porquê na explicação dos fenômenos abordados na escola. Igualmente 
importante é o docente ajudar os alunos a elegerem o modelo mais adequado no 
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estudo da Química desenvolvido na escola, possibilitando-os pensar na 
provisoriedade e na limitação dessas representações. Esse encaminhamento permite 
aos alunos compreender o significado dos modelos na ciência e que as elaborações 
científicas não devem ser tomadas como verdades imutáveis e definitivas. 
As atividades experimentais possibilitarão questionamentos que permitirão ao 
professor localizar as possíveis contradições e limitações dos conhecimentos 
explicitados pelos estudantes. À medida que as atividades experimentais 
transcorrerem será importante que o professor incentive os alunos a exporem suas 
dúvidas, que se manifestem livremente sobre elas para que conversem sobre o 
conteúdo. 
A disciplina de Química estuda o mundo material e sua constituição. Daí a 
necessidade de se propor aos alunos leituras que contribuam para a sua formação e 
identificação cultural, que possam constituir elemento motivador para a aprendizagem 
da Química e contribuir, eventualmente, para a criação do hábito à leitura. 
 
AVALIAÇÃO 

 
A Avaliação será diagnóstica, priorizando o desenvolvimento intelectual e humano do 
aluno, pois o processo de avaliação deverá contribuir para a formação atuante dos 
alunos, considerando seus interesses, sua responsabilidade, sua curiosidade, sua 
criatividade e também é preciso considerar a sua capacidade de observar e 
investigar, discutir ideias, analisar, forma, conceitos e buscar novos conhecimentos. 
Ela acompanhará o desenvolvimento do aluno dentro de cada conteúdo 
estudado, através dos seguintes instrumentos e critérios avaliativos: 
- Atenção e participação em sala de aula; 
- Avaliação individual com ou sem consulta; 
- Exposição oral de seminários; 
- Desenvolvimento de atividades extra-classe, bem como pesquisas e 
questionários, entrevistas, etc; 
- Participação e Desenvolvimento de Projetos; 
- Avaliação de relatórios de aulas experimentais. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE SOCIOLOGIA 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

O contexto de nascimento da Sociologia como disciplina científica é marcado pelas 
consequências de três grandes revoluções: Revolução Francesa de 1789, a 
Revolução Industrial e o Iluminismo. As transformações provocadas nas esferas 
política, social e cultural da sociedade moderna têm raízes muito próximas que tratam 
de revoluções, movimentos inovadores de longo curso e profundidade nas alterações 
de comportamento. Preocupada com a realidade social do aluno e tendo como objeto 
de estudo as relações que se estabelecem no interior dos grupos na sociedade, a 
disciplina de Sociologia deverá mostrar que não existe uma única forma de 
interpretação a realidade e esse diferencial deve fazer parte do trabalho do professor 
com o intuito de mostrar ao aluno o seu papel frente as mudanças sociais que ele 
mesmo vivência e é seu autor. 
Todas as mudanças que se processaram no período entre os séculos XVI a XIX 
resultaram em desequilíbrios e novas condições de vida para a população e, 
sobretudo o aparecimento de uma consciência social acerca das condições de 
vida. 
O legado mais notável para o surgimento da Sociologia como ciência foi o 
alargamento da percepção social além dos limites colocados pela tradição, religião ou 
metafísica. 
Sua introdução como disciplina escolar sofreu uma série de idas e voltas. A 
Sociologia ingressa no sistema escolar em 1891, com a reforma educacional 
proposta por Benjamin Constant, e aparece sob o título de Sociologia e Moral, pré- 
formatado pelo espírito positivista. 
Meados da década de 1920, a Sociologia integrou o currículo para a formação de 
educadores primários e secundários dos estados do Rio de Janeiro e Pernambuco. 
Com a Reforma Capanema, em 1942, desaparece essa participação. 
O ambiente democrático da política nacional durante a década de 1950 e parte dos 
anos 60 trouxe a Sociologia presente nos cursos superiores de Ciências Sociais, e 
também no currículo de outros cursos graças à expansão das Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras. No ensino médio, entretanto, sua inserção não se fez 
permanente. 
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No período da chamada transição democrática, a partir de 1982, frustraram- se as 
possibilidades e iniciativas de a disciplina vir a se tornar obrigatória nos currículos 
escolares e em 2001, o seu retorno foi vetado. 
A LDB abriu perspectivas para a inclusão da Sociologia, porém seu sentido foi 
alterado e as Diretrizes Curriculares Nacionais esvaziaram a sua especificidade. 
O Conselho Nacional de Educação aprovou com base na LDB 9.394/96 a inclusão 
da Filosofia e da Sociologia no Ensino Médio. No dia 02 de junho de 2008, é 
aprovada a inclusão da Filosofia e da Sociologia como disciplinas obrigatórias em 
todas as séries do Ensino Médio. 
A sociologia, como ciência autônoma e preocupada com um objeto específico 
pode colaborar com a formação em nossos alunos de uma consciência crítica. 

 
 

CONTEÚDOS 
 

1a. série 
Conteúdos Estruturantes: 1. O surgimento da Sociologia e as Teorias 
sociológicas; 2. Processo de socialização e as instituições sociais; Trabalho, 
produção e classes sociais. 
 
O Surgimento da Sociologia e as Teorias Sociológicas. 
Conteúdos básicos: Formação e consolidação da sociedade capitalista e o 
desenvolvimento do pensamento social; Teorias sociológicas – August Comte, Emile 
Durkheim, Marx Weber, Karl Marx; pensamento social brasileiro. 
 
O processo de Socialização e as Instituições Sociais. 
Conteúdos básicos: Processo de socialização; Instituições sociais: familiares, 
escolares, religiosas e de reinserção social (prisões, manicômios, educandários, 
asilos, etc); 

 
Trabalho, Produção e Classes Sociais. 
Conteúdos básicos: O conceito de trabalho e o trabalho nas diferentes 
sociedades; Desigualdades sociais: estamentos, castas, classes sociais; 
Organização do trabalho nas sociedades capitalistas e suas contradições; 
Globalização e Neoliberalismo;  Relações  de trabalho; Trabalho no Brasil. 
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2a. série 
Conteúdos Estruturantes: 1. O Surgimento da Sociologia e as Teorias 
Sociológicas; 2. Poder, Política e Ideologia; 3. Direito, Cidadania e Movimentos 
Sociais. 
O Surgimento da Sociologia e as Teorias Sociológicas. 
Conteúdos básicos: Formação e consolidação da sociedade capitalista e o 
desenvolvimento do pensamento social; Teorias sociológicas – August Comte, Emile 
Durkheim, Marx Weber, Karl Marx; pensamento social brasileiro. 

 
Direitos, Cidadania e Movimentos Sociais. 
Conteúdos básicos: Direitos: civis, políticos e sociais; direitos Humanos; 
Conceito de cidadania; Movimentos Sociais; Movimentos Sociais no Brasil; A 
questão ambiental e os movimentos ambientalistas; A questão das ONG’s 

 
3a série 

 
Conteúdo Estruturante: Cultura e Indústria Cultural. 

 
Cultura e Indústria Cultural. 
Conteúdos básicos – desenvolvimento antropológico do conceito de cultura e sua 
contribuição na análise das diferentes sociedades, diversidade cultural, identidade, 
indústria cultural, meios de comunicação de massa, sociedade de consumo, indústria 
cultural no Brasil, questões de gênero, culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas. 

 
 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O desenvolvimento metodológico da disciplina de Sociologia pressupõe metodologias 
que reconhece o aluno como sujeito ativo, que traz consigo um saber e é capaz de 
participar ativamente da construção do seu conhecimento. Assim, é um processo 
dinâmico, que ocorre através da interação social de professores e alunos, alunos 
entre si e de todos eles com o mundo ao redor. 
Atendendo as peculiaridades da EJA que preocupa-se em reconhecer o aluno como 
sujeito do aprendizado, com o compromisso com a formação humana e com o acesso 



417 
 

 

à cultura geral, a sala de aula deve ser um espaço de reflexão e discussão de 
valores, de conceitos, de ideias oportunizando aos alunos o desenvolvimento das 
capacidades necessárias para o seu pensar autônomo. 
Assim, conteúdos serão trabalhados na maneira diversificada em formas de leituras, 
debates, análise de filmes, seminários, pesquisa de campo, entre outras. 
Neste processo cabe ao professor, o papel de mediador frente aos recursos 
didáticos- pedagógicos disponíveis: recursos impressos, livros, recortes de jornais, 
revistas, textos complementares, leitura crítica de textos sociológicos, de textos 
literários, charge, fotografia, recursos audiovisuais, filmes, músicas, vídeos, 
propaganda de rádio e TV, documentários, entre outros. 
É fundamental fazer com que o aluno seja constantemente provocado, capacitando-o 
para relacionar a teoria com o vivido, a rever conhecimentos e a construir 
coletivamente novos saberes. 
A disciplina de Sociologia não está desvinculada dos fundamentos teóricos e 
metodológicos que a constituem como campo científico, pois é através do 
desvelamento de temáticas e problemas, que se garante o pensamento crítico, 
assumindo uma concepção sociológica que permita “conciliar” as verdades trans-
históricas. 
Os Conteúdos Estruturantes e os Conteúdos Básicos da disciplina de Sociologia 
devem ser tratados de forma articulada, ressaltando que estes se desdobram em 
conteúdos específicos, próprios da contextualização dos fenômenos estudados. 
Desta forma, a Sociologia crítica deve contrastar tradições diversas de pensamento, 
avaliando-lhe os limites e potencialidade de explicação para os dias atuais. 
A abordagem dada aos conteúdos deve estar relacionada à Sociologia Crítica, 
que permita compreender as problemáticas sociais concretas e contextualizadas 
em suas contradições e conflitos, possibilitando uma ação transformadora do 
real. 
Os conteúdos trabalhados e a metodologia escolhida deverão responder às 
demandas e possíveis inquietações e questionamentos dos alunos. Sendo assim, a 
rotina de aulas será voltada para a apresentação de temas e situações que 
envolvam os conhecimentos sociológicos e as ferramentas criadas por esse sistema 
para compreender a sociedade. 
O professor deverá estar atento para que os alunos compreendam que a sociologia 
como ciência é responsável pela melhor análise construída sobre a sociedade da 
qual eles mesmos pertencem, identificando, por meio da apresentação, 
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problematização e discussão de textos sociológicos as teorias de autores clássicos e 
modernos, buscando ao máximo montar uma unidade entre o que foi discutido e a 
prática vivenciada pelo aluno junto ao seu grupo social. 
O ensino da Sociologia deve contemplar a dinâmica dos fenômenos sociais, 
explicando- a para além do senso comum, de modo que favoreça uma leitura da 
sociedade à luz da ciência. A ilustração dos fenômenos tratados como material e 
exemplos próximos à realidade do aluno favorecem a percepção da realidade e 
estimula o conhecimento de outras experiências. 
A disciplina de sociologia deverá trabalhar também os conteúdos obrigatórios levando 
em consideração as instruções que tratam da questão da História e cultura afro- 
brasileira e indígena, da política nacional de educação ambiental, da formação da 
educação do campo e da educação fiscal, entre outros, cada uma dessas instruções 
traz seus encaminhamentos metodológicos próprios, cabendo ao professor trabalhá-
los durante sua prática docente, detalhando-a em seu Plano de Trabalho Docente. 
Ampliar a visão que tem de seu papel na comunidade, adquirir significados concretos 
para a vida e desenvolver o pensamento crítico no cotidiano, estas devem ser as 
principais capacidades que o currículo de Sociologia pode desenvolver nos alunos. 
A Sociologia dialoga com diferentes disciplinas, mas principalmente com a Filosofia, 
História, Geografia, Antropologia, Economia e Estatística, entre outras, o que 
evidencia as limitações e as insuficiências das disciplinas em suas abordagens 
isoladas e individuais, mostrando também as especificidades próprias de cada 
disciplina para a compreensão de um objeto qualquer. 
Fica claro que as disciplinas não são fechadas em si, mas, a partir de suas 
especialidades, chamam umas às outras e, em conjunto, ampliam a abordagem dos 
conteúdos que modo que se busque a totalidade, numa prática pedagógica que leva 
em conta as dimensões científica, filosófica e artística do conhecimento. 
Como encaminhamentos metodológicos básicos para o ensino da Sociologia são 
propostos: 
- Aulas expositivas dialogadas; aulas em visitas orientadas a instituições e 
museus, quando possível; 
- Leituras de textos: clássico-teóricos, teórico-contemporâneos, temáticos, 
didáticos, literários, jornalísticos; 
- Análises críticas: de filmes, documentários, músicas, propagandas de tv; 
análise crítica de imagens (fotografias, charges, tiras, publicidade), entre outros. 
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O conhecimento sociológico beneficiará educando da EJA na medida que lhe 
permitirá uma análise mais acurada da realidade que o cerca e na qual está inserido. 
Mais que isto, a sociologia constitui contribuição decisiva para formação da pessoa 
humana, já que nega o individualismo e demonstra claramente nossa dependência 
em relação ao todo, “O conhecimento Sociológico” é mais profundo e amplo que 
simples formação técnica representa uma tomada de consciência de aspectos 
importantes da ação humana e da realidade na qual se manifesta. “Adquirir uma 
visão sociológica do mundo ultrapassa a simples profissionalização, pois, nos mais 
diversos campos do comportamento humano, o conhecimento sociológico pode levar 
a um maior comprometimento e responsabilidade para com a sociedade em que 
vive” (COSTA, 1997). 

 
AVALIAÇÃO 
 
A avaliação deve estar focada numa concepção formativa e continuada, 
concebida como mecanismo de transformação social e articulada aos objetivos da 
disciplina. Pretende-se a efetivação de uma prática avaliativa que objetive 
“desnaturalizar” os conceitos tomados historicamente como irrefutáveis e propicie 
o melhoramento do senso crítico e a conquista de uma maior participação na 
sociedade. A prática avaliativa deverá prezar pela construção em nossos alunos 
de uma nova forma de olhar para as próprias relações sociais da qual fazem 
parte, construindo uma argumentação da realidade social, que com base no 
referencial teórico visto pelos alunos modifique a maneira dos mesmos de 
enxergar os problemas sociais da própria comunidade. 
A avaliação em sociologia pode se valer de instrumentos de avaliação diversos, 
entre ele; 



 

 

 
- Registros de reflexões críticas em debates, que acompanham os textos e ou 
filmes; 
- Debates e seminários de temas relevantes fundamentados em leitura e 
pesquisa; 
-  Pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica; 
Exercícios escritos e oralmente apresentados e discutidos; 
Participação nas pesquisas de campo; 
Produção de textos; 
Avaliações escritas e exercícios em sala de aula, sendo todas elas mostradas 
com objetivos no sentido da apreensão, compreensão, reflexão dos conteúdos e, 
sobretudo, expressão oral ou escrita da sua percepção de mundo. 
 
Como critérios de avaliação, serão trabalhados: 
Surgimento da Sociologia e Teorias Sociológicas: o aluno deverá alcançar a 
compreensão sobre as características da sociedade na qual a sociologia surge 
definindo quais são os problemas que se propõe a resolver. 
O processo de socialização e as instituições sociais: o aluno deverá assimilar o 
conceito de socialização como um processo do qual faz parte. 
Trabalho, Produção e Classes Sociais: o aluno deverá cria uma relação entre 
modelo de trabalho pensando em seu papel na criação das desigualdades 
sociais. 
Poder, Política e Ideologia: obter conhecimento sobre formas de governo e 
perceber quais critérios justificam o modelo atual. 
Direito, cidadania e Movimentos sociais: ser capaz de conceituar o que é um 
movimento social e qual o seu papel dentro das relações sociais. 
Cultura e indústria cultural: o aluno deverá entender a cultura como um termo 
amplo, capaz de organizar a vida humana. Deverá também pensar sobre a 
relação dos teóricos da indústria cultural e sua contribuição para a vida moderna. 
Enfim, a oferta da recuperação de estudos será oportunizada principalmente aos 
alunos que não conseguiram se apropriar dos conteúdos, organizadas com 
atividades significativas, indicação de roteiro de estudo, exposição dialogada de 
conteúdos e novos instrumentos avaliativos. Possibilitando a construção de novos 
saberes. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE CIÊNCIAS 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

A disciplina de Ciências visa o conhecimento da Natureza utilizando o método 
científico; a partir do século XIX as conhecidas ciências naturais foram 
diferenciadas das demais ciências, como matemática, ciências sociais. Ao 
homem cabe interpretar com racionalidade os fenômenos observados na 
Natureza, seus elementos fundamentais como tempo, espaço, movimento, 
campo, energia e vida. 
A ciência é uma atividade humana complexa, histórica e coletivamente 
construída, que influencia e sofre influências de questões sociais, tecnológicas, 
culturais, éticas e políticas. 
A ciência não revela a verdade, mas oportuniza construir modelos explicativos, 
que são utilizados como paradigmas, leis e teorias. 
Analisar o passado da ciência e daqueles que a construíram, seria interpretar, 
compreender a Natureza nos mais variados momentos históricos. 
Para Gastou Bachelard há três períodos do desenvolvimento do conhecimento 
científico: estado pré-científico, estado científico, estado do novo espírito 
científico. O pensamento pré-científico se caracteriza pela construção racional e 
empírica do conhecimento da Antiguidade até o século XVIII. Ao longo do tempo 
muitas civilizações sobre influência do pensamento mítico e teológico buscavam 
explicações para os fenômenos da Natureza – mitos e divindades. Ocorreu a 
época das crenças da magia para explicar os fenômenos da Natureza – 
animista. Entretanto as pesquisas e observações permitiram ao homem a 
afastar-se dos mythos e aproximar-se da physis: - os elementos terra, água, ar, 
fogo – princípio único e dinamizador presente na Natureza. Contrário à ideia 
animista surge o modelo atomista. A ideia da constituição da matéria continuou 
ser referência entre os pensadores gregos, Aristóteles – o modelo de um 
Universo único – modelo geocêntrico e em contraposição propuseram que o sol 
seria o centro do Universo surgindo o modelo heliocêntrico. Em meio a esses 
contextos pensadores como Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, 
muito contribuíram para o entendimento do modelo heliocêntrico e se rompia 
contra física de Aristóteles fundamentada no modelo geocêntrico. Pensadores 



423 
 

 

gregos apresentam estudo sobre à descrição das partes anatômicas – função 
dos órgãos – modelo organicista – e a classificação dos seres vivos obedeceu a 
esses critérios até os séculos XVII e XVIII. Surge o modelo mecanicista, utilizado 
até aos nossos dias, estabelecendo analogias entre as máquinas e o corpo 
humano. As sistematizações de Lavoisier (século XVIII) contribuíram para novas 
pesquisas científicas cujos estudos foram voltados para nova teorização dos 
átomos e à química orgânica (XIX). 
O século XIX foi marcado pelo o estado científico, onde um único método 
científico é constituído para compreender estratégias de investigação, 
procedimentos experimentais, levantamento e testes de hipóteses, 
axiomatização e síntese em leis ou teorias. Grandes pensadores se destacam: 
Lavoisier, Descartes, Darwin, obras escritas no estado pré-científico, onde o 
mundo é concebido como mutável e o Universo, infinito. 
Ainda no século XIX, outras pesquisas modificaram a compreensão do 
funcionamento dos sistemas de organismo: a teoria da célula e os estudos sobre 
geração espontânea da vida. A evolução tecnológica dos microscópios 
favoreceu as pesquisas – investigações sobre geração espontânea associadas 
ao processo de putrefação foram retomadas por Pasteur e os cientistas tiveram 
que aceitar a difícil teoria de que microorganismos se desenvolviam em matéria 
morta e não eram advindos da geração espontânea. Os estudiosos associaram 
suas pesquisas sobre a constituição da matéria à Lei da conservação da energia, 
o que os levou a concluir que há ciclos de energia na natureza. 
Neste contexto a mecânica clássica e o modelo newtoniano-cartesiano 
influenciaram o pensamento científico que pode explicar o funcionamento dos 
seres vivos, a dinâmica da Natureza, o movimento dos corpos celestes e os 
fenômenos ligados à gravitação. 
Gaston Bachelard (1905) publicou obras sobre a Teoria da Relatividade, o que 
fez cair por terra a verdade absoluta a respeito de tempo, espaço e massa, 
causando uma revolução nas ciências físicas. O novo espírito científico 
contagiou a tecnologia. Mais de oitenta por cento dos avanços científicos 
aconteceram nos últimos cem anos, principalmente depois da 2ª Guerra Mundial 
(1945). 
O ensino de Ciências no Brasil sofreu influência das relações de poder, pelo 
papel destinado à educação na socialização desse conhecimento e pelos 
conflitos de interesses entre as antigas e novas profissões. Os museus no país 



424 
 

 

contribuíram para a produção do conhecimento científico e o ensino de Ciências. 
Na primeira República, as poucas escolas que existiam e que eram frequentadas 
pelos filhos da elite, possuíam professores estrangeiros destinados a ensinar o 
conhecimento científico, aos filhos dos trabalhadores, o conhecimento científico 
era apenas informativo, ensinado por professores não especializados. A 
disciplina de Ciências hoje se reduz à “existência de um único método para tratar 
do conjunto das ciências Naturais”. Até a primeira metade do século XX o Brasil 
passou por transformações rumo à modernidade e o ensino de Ciências sofreu 
alterações nas escolas. Ciências como disciplina foi consolidada como disciplina 
em 1931 com a Reforma Francisco Campos. Na década de quarenta com a 
Reforma Gustavo Capanema, o ensino tinha como objetivo a preparação de uma 
elite condutora, a escola deveria contribuir para a divisão de classes e desde 
cedo, separar pelas diferenças de aquisição cultural com a finalidade de 
ingressar os estudantes de classe média na universidade. O país marchava para 
modernização e exigia-se uma qualificação de mão- de-obra instituíram-se 
escolas profissionalizantes, paralelas ao ensino secundário público. 
Em 1946 o IBECC (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura) surgiu 
com a finalidade de promover a melhoria da formação científica; promoveu 
treinamento de professores, implantação de projetos como “Feira de Ciências”. 
Neste contexto a “Guerra Fria” contribui para que o ensino de Ciências fosse 
analisado, repensado, pois se a URSS fabricou o primeiro satélite e os EUA 
ficaram em desvantagem; concluíram que o culpado é a escola! O ensino de 
Ciências estava em déficit. Em 1960 os projetos criados por outros países 
atingiram nossas escolas, pois era necessária a preparação de estudantes mais 
aptos, para a defesa dos interesses nacionais. A LDB nº. 4024/61 colaborou para 
que se fortalecesse o ensino de Ciências nas escolas. Aconteceram 
intercâmbios com outros países, traduções de livros, equipamentos para 
laboratórios, treinamento de professores com implantação da Ditadura em 1964 
foram impostas mudanças, direcionar o ensino para a formação do trabalhador, 
pois era importante para a economia do país. 
Novas reformas – Lei nº. 5691/71 marcou a Era tecnicista, os investimentos na 
educação direcionavam para o mercado de trabalho e o ensino de Ciências 
assumiu o papel de base para a formação de mão-de-obra técnico-científica no 
2º grau, sob o controle do regime militar. Mudanças ocorreram em 1980, os 
problemas sociais sacudiram o planeta: crises ambientais, poluição, crise 
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energética. O objetivo da disciplina voltada para a formação do cientista ou na 
qualificação de trabalhador, voltou-se à análise das implicações sociais da 
produção científica, com a finalidade de proporcionar ao cidadão elementos para 
viver melhor e participar do processo de redemocratização. O currículo escolar 
passou a valorizar os conteúdos científicos mais próximos do dia a dia, a fim de 
identificar problemas e propor soluções. Em 1990 foram valorizados e 
reorganizados os conteúdos específicos. Com promulgação da LDB nº. 9394/96, 
que estabeleceu as Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, foram 
produzidos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que propunham nova 
organização curricular em todo território brasileiro. No Paraná o Currículo Básico 
foram substituídos pelos PCN, que contribuíram para a descaracterização da 
disciplina de Ciências; houve a supervalorização do trabalho com temas como: 
lixo, reciclagem, drogas, meio ambiente, sexualidade e os temas transversais 
esvaziaram o ensino dos conteúdos científicos de Ciências. Diante da situação, 
iniciou-se no Paraná um processo de discussão coletiva, a fim de que se 
elaborassem novas Diretrizes Curriculares para que o ensino de Ciências 
adquira nova identidade. 

 
Objeto de Estudo: 

 
O conhecimento científico que resulta da investigação da natureza (conjunto de 
elementos que constituem o Universo em sua complexibilidade); a interpretação 
racional e a relação existente entre os elementos fundamentais, como tempo, 
espaço, matéria, movimento, força, campo, energia e vida. 
A interferência do ser humano sobre a natureza possibilita incorporar 
experiências, técnicas, conhecimentos e valores produzidos na coletividade e 
transmitidos culturalmente. 
Diante disso, a história e a filosofia da Ciência mostram que a sistematização do 
conhecimento científico evoluiu pela observação da natureza, que permitiu a 
compreensão dos fenômenos que nela ocorrem. 
Tal conhecimento proporciona ao ser humano uma cultura científica com 
repercussões sociais, econômicas, éticas e políticas. 
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CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
 

Os conteúdos estruturantes da disciplina são históricos e estão atrelados a uma 
concepção política de educação e procuram superar a fragmentação do currículo 
bem como estruturar a disciplina, facilitando o aprendizado pelos alunos. 
De acordo com as DCOEB são conteúdos estruturantes fundamentados na história 
da ciência: 
- Astronomia; 
- Matéria; 
- Sistemas biológicos; 
- Energia; 
- Biodiversidade 

 
 

CONTEÚDOS BÁSICOS 
 

Esses conteúdos podem ser complementados pelo professor a fim de enriquecer e 
articular os conteúdos propostos na disciplina, cujas diferentes abordagens se 
apresentam no Plano de Trabalho Docente e na contextualização aplicada ao 
conteúdo explorado. 
Os conteúdos básicos que envolvem conceitos científicos necessários para o 
entendimento dos conteúdos estruturantes da disciplina de Ciências são 
apresentados a seguir: 

ESTRUTURANTES BÁSICOS 
ASTRONOMIA Universo 

Sistema Solar 
 Movimentos terrestres Movimentos celestes 

Astros 
Origem e evolução do Universo 
Gravitação Universal 

MATÉRIA Constituição da matéria Propriedades da matéria 
SISTEMAS BIOLÓGICOS Célula 

Morfologia e fisiologia dos seres vivos 
Mecanismos de herança genética 
Níveis de organização dos sistemas 
biológicos 
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ENERGIA Formas de energia 
Conversão de energia 
Transmissão de energia 

BIODIVERSIDADE Origem da vida 
Sistemática 
Organização dos seres vivos 
Interações ecológicas 
Ecossistemas 
Evolução dos seres vivos 

  
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A ciência não se constitui numa verdade absoluta, pronta e acabada, sendo 
necessário rever o processo de ensino e aprendizagem de Ciências no contexto 
escolar visando superar o modelo tradicional de ensino que prioriza a memorização 
dos conteúdos, sem a reflexão. É primordial nos estudantes a capacidade de buscar 
explicações científicas para os fatos, através de posturas críticas, referenciadas pelo 
conhecimento científico. 
A disciplina de ciências deve ser trabalhada de forma contextualizada com situações 
que permitam ao estudante jovem e adulto vincular os conteúdos com as diferentes 
situações do dia a dia, contextualizando-os. Essa contextualização pode acontecer a 
partir de problematização, pesquisa, leitura científica, atividade em grupo, 
observação, lúdico, entre outros, possibilitando desafiar os alunos para a busca de 
respostas para determinadas situações. 
Ao se trabalhar com a disciplina de Ciências, precisa se considerar outro aspecto 
muito relevante: retomada histórica e epistemológica das origens e evolução do 
pensamento da Ciência, atividades experimentais, divulgação científica, levando o 
aluno a perceber o significado do estudo dessa disciplina e a compreender a 
linguagem própria e a cultura científica e tecnológica. 
É fundamental que os conteúdos desenvolvidos na disciplina de Ciências na EJA, 
possibilitem ao aluno, a partir de seus conhecimentos prévios, a construção do 
conhecimento científico escolar, por meio da análise, reflexão e ação (mediação), 
dando-lhe condições para argumentar e posicionar criticamente. 
Na educação de jovens e adultos o ensino de ciências deve ser orientado pelos eixos 
articuladores cultura, trabalho e tempo. 

Visando fazer com que o processo de ensino e aprendizagem se torne mais 
acessível ao aluno, o professor poderá utilizar-se de: 
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- Explanação oral; 
- TV Multimídia; 
- Laboratório do Paraná Digital, e de Ciências; 
- Seminários; 
- Trabalhos em grupo. 

 
Nas oportunidades criadas pela contextualização na disciplina de Ciências, é possível 
trabalhar a História e Cultura dos Povos Indígenas no Brasil, conforme a Lei 
11.645/08, bem como a História e a Cultura Afro-brasileira e Africana, conforme 
definido na Lei 10.639/03. As questões ambientais não podem ser esquecidas, a Lei 
9.795/99 explicita a obrigatoriedade da continua abordagem a esse tema o qual pode 
ser facilmente incluído nas abordagens contextuais da disciplina. 

 
 

AVALIAÇÃO 
 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases nº9394/96, a avaliação deve ser contínua 
e cumulativa em relação ao desempenho do estudante, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
Segundo Hoffmanm (1991) a avaliação deve ser mediadora em oposição a um 
processo classificatório, sentencioso, com base no modelo “transmitir-verificar-
registrar”. Neste sentido a avaliação como prática pedagógica que compõe a 
mediação didática realizada pelo professor é entendida como “ação, movimento, 
provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação 
educativa. Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista, trocando 
ideias, reorganizando-as” (HOFFMANN, 1991, p.67). A ação avaliativa pode propiciar 
um momento de interação e construção de significados no qual o estudante aprende, 
sendo considerada um momento importante no processo. Para que ela seja 
significativa, o professor precisa refletir e planejar sobre os procedimentos a serem 
utilizados e superar o modelo da avaliação classificatória e excludente. 
Na disciplina de Ciências a proposta de avaliação é processual e contínua, e os 
alunos serão observados em várias situações de aprendizagem, como: produção de 
textos, provas escritas e orais, apresentação de trabalhos, participação nas aulas e 
em outras atividades propostas. Na apresentação dos resultados, serão analisados 
os acréscimos adquiridos com a aprendizagem, respeitando as individualidades de 
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cada um. Quanto à atribuição de notas, será de forma somativa com diferentes 
instrumentos. 
Serão oferecidas novas oportunidades de recuperação de estudos ao aluno com 
alguma dificuldade na aquisição de conhecimentos: 
- recuperação contínua ; 
- recuperação paralela . 

 
A Recuperação Contínua será realizada, no decorrer das aulas, por meio de 
orientação de estudos e em atividades diversificadas adequadas às dificuldades dos 
alunos. 
A Recuperação Paralela será realizada com outras oportunidades de rever conceitos, 
em atividades alternativas, fatos e procedimentos, considerando os conteúdos não 
apropriados pelo aluno e proporcionando condições de reaprender os conceitos, 
possibilitando a alteração em seus resultados, tanto qualitativos quanto quantitativos. 

 
Critérios Gerais de avaliação 

 
Os alunos deverão produzir textos e definições com coerência e coesão, 
demonstrando: 
- Compreender os aspectos e leis do universo em astronomia, conceituando os 
astros, os movimentos terrestres e celestes, bem como identificar aspectos origem e 
evolução do universo, numa perspectiva dialética da compreensão desses 
conteúdos. 
- Conhecer os aspectos da constituição da matéria e suas propriedades, 
descrevendo com argumentação teórica e coloquial suas definições, bem como a 
compreensão de cada propriedade. 
- Compreender os fundamentos teóricos que descrevem os sistemas 
biológicos, desde os níveis de organização, célula, morfologia e fisiologia dos seres 
vivos e mecanismos de herança genética, nas dimensões de saúde social e qualidade 
de vida. 
- Identificar os vários aspectos de energia, seus fundamentos e leis, desde as 
formas de energia, conservação e transmissão de energia, conceituando e fazendo 
relações práticas, visando a sustentabilidade energética em nosso planeta. 
- Entender o conceito de Biodiversidade e sua amplitude de relações como os 
seres vivos, os ecossistemas, os processos evolutivos da origem da vida, a 
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sistemática e as interações ecológicas que descrevem os fundamentos teóricos 
dessas relações. 
Visando levar o aluno à compreensão do ambiente em que vive atuando como 
cidadãos, buscando soluções e enfrentando os obstáculos referentes às situações do 
cotidiano, intervindo positivamente neste ambiente. 
Propõe-se o trabalho da seguinte forma: 
- Considerar o conhecimento prévio, enquanto ferramenta pedagógica para 
novas aprendizagens, de acordo com o desenvolvimento individual de cada 
estudante. 
- Desenvolver a reflexão e o exercício consciente da cidadania na 
transformação social, através de programas e feiras culturais sobre as diversas fases 
da vida. 
- Articulação, ação, reflexão nos trabalhos em grupos e no exercício do saber 
do grupo e individualmente. 
- Desenvolver a observação, investigação, experimentação utilizando ou não o 
laboratório. 
- Apresentação de seminários. 
- Debates, discussões e reflexões, em trocas de ideias sobre temas atuais. 
- História em quadrinhos. 
- Produção de textos. 
- Produção de desenhos a partir de temas propostos. 
- Confecção de cartazes. 
- Observações de campo. 
- Consultas bibliográficas e referências da internet direcionadas. 
- Visitas. 
- Articulação com os conteúdos estruturantes e básicos com os conteúdos 
obrigatórios: história do Paraná (Lei n.o.13.381/01), história e cultura afro-brasileira, 
africana e indígena 
/Equipe multidisciplinar (Lei no 10.639/03 e n.º 11.645/08), música (Lei nº11. 769/08) 
prevenção ao uso indevido de drogas, sexualidade humana, educação ambiental; 
educação fiscal, enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. Direito 
das crianças e Adolescente LF n.º 11.525/07 Educação Tributária Dec. Nº 1.143/99, 
Portaria nº 413/02, Educação Ambiental LF nº 9.795/99, visando a abordagem teórica 
desses conhecimentos através de atividades diferenciadas. 
 



431 
 

 

 
REFERÊNCIAS 

 
BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro, Editora 
Contraponto, 1977. 
BIZZO, Nélio. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 2002. 
BORGES, R. M. R. Em debate: cientificidade e educação em Ciências. Porto 
Alegre: SE/CEC/RS, 1996. 
CARVALHO, Anna M. Pessoa de; GIL-PEREZ, Daniel. Formação de professores de 
Ciências: tendências e inovações. São Paulo: Cortez, 1997. 
CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, formação de 
professores e globalização. Porto Alegre. Ed. Artmed, 2005. 
Diretrizes Curriculares e Orientações da Educação Básica do Estado do Paraná. 
Diretrizes Curriculares e Orientações da Educação de Jovens e Adultos.



432 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE HISTÓRIA 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EJA 

 
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 
A presente Proposta Pedagógica Curricular para o ensino de História, busca 
despertar reflexões a respeito de aspectos políticos, econômicos, culturais, 
sociais, e das relações entre o ensino da disciplina e a produção do 
conhecimento histórico. A História como disciplina escolar passou a ser 
obrigatória a partir do ano de 1837, com a criação do Colégio Dom Pedro II, sob 
influência do positivismo que privilegiava a História da Europa Ocidental e a 
valorização de heróis. Durante muito tempo a História contribuiu para a 
legitimação dos valores aristocráticos sendo mera reprodução de datas, fatos e 
heróis, sem nenhuma análise critico reflexiva sobre os mesmos. 
A partir de 1901 implantou-se de modo restrito a História do Brasil, efetivando-se 
somente no governo de Vargas (Estado Novo), com a reforma do ensino. 
Na década de 1930 iniciou o processo de debates para inclusão dos Estudos 
Sociais na escola, mas somente instituiu-se a partir da Lei n. 5692/71, essa 
nomenclatura englobaria as disciplinas de História e Geografia no Ensino de 
Primeiro Grau onde ela dividia a carga horária com Educação Moral e Cívica. No 
Segundo Grau a carga horária foi reduzida a disciplina de OSPB (Organização 
Social e Política Brasileira) que objetivava enfatizava valores morais e deveres 
patrióticos devido à forma de governo vigente no momento. 
A abertura política ocorrida na década de 1980 possibilitou uma reestruturação 
da disciplina com novas produções historiográficas permeadas pelas reformas 
democráticas, de uma visão ampla e “inacabada”, como realmente ela é, pois a 
História não é uma verdade pronta e definitiva e sim um diálogo com outras 
vertentes, buscando sempre a relação interdisciplinar. Sob uma perspectiva de 
inclusão social, estas Diretrizes consideram a diversidade cultural e a memória 
paranaenses, de modo que buscam contemplar demandas em que também se 
situam os movimentos sociais organizados e destacam os seguintes aspectos: 
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- O cumprimento da Lei n. 13.381/01, que torna obrigatório, no Ensino 
Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual, os conteúdos de História do 
Paraná; 
- O cumprimento da Lei n. 10.639/03, que inclui no currículo oficial a 
obrigatoriedade da História e Cultura Afro-Brasileira, seguidas das Diretrizes  
Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais e para o 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
- O cumprimento da Lei n. 11.645/08, que inclui no currículo oficial a 
obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas do Brasil. 
onde as diretrizes curriculares do ensino de História viabilizam a criação. 
As ações e relações humanas são os objetos de estudo da História e é, através 
delas que nos situamos no tempo e no espaço, agindo, pensando, 
representando, imaginando, instituindo, relacionando em todo seu contexto 
sócio-político e econômico. 
A produção de conhecimento histórico se dá através de método especifico 
baseados na explicação e na interpretação de fatos passados, por meio de 
fontes historiográficas, o confronto de documentos entre si, e com o contexto 
social e teórico da sua produção historiográfica existente. 
Esta produção, a partir da adoção de referenciais teóricos e de métodos permite 
a compreensão de que o conhecimento histórico possui diferentes formas de 
explicar o seu objeto de investigação, contribuindo assim para a formação de 
uma consciência histórico-critica do educando e favorecendo também a 
compreensão da vida social em sua complexidade. 
O ensino de História tem como objetivo a produção do conhecimento humano 
sob a forma da consciência histórica dos sujeitos, considerando as ações, 
relações humanas e o meio em que vivem possibilitando a instrumentalização 
teórica e cientifica do aluno inter-relacionando com outras áreas do 
conhecimento. 
A contribuição que o ensino de história traz prioriza a formação de uma 
consciência histórica crítica que possibilita tanto a compreensão de uma 
totalidade temporal, como a ampliação das múltiplas expressões e experiências, 
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somados à compreensão do fato histórico, viabilizando a assimilação do 
processo nas permanências, rupturas e transformações, enriquecendo o seu 
conhecimento epistemológico. 
O ensino da disciplina de História propõe instrumentalizar o educando de 
conhecimentos, bem como, propiciar um embasamento que aguce a criatividade 
e a criticidade. Cabe também a referida disciplina despertar o interesse do aluno 
para uma análise contextualizada, conhecendo as diferentes ideologias. 
Para atingir tais objetivos é fundamental que os educadores estejam preparados 
para uma linguagem adequada às novas gerações inseridas aos avanços 
tecnológicos, atentando para as disparidades socioeconômicas. 
É objetivo da disciplina de História considerar o educando enquanto agente de 
interação e intervenção do processo, trabalhada de forma contextualizada e 
problematizada construindo e/ou reconstruindo a partir de diferentes temáticas 
capazes de promoverem o aprimoramento e aquisição de diferentes habilidades, 
concretizando assim a formação de uma cidadania ética humanizadora. Embora 
a visão última não seja preparar apenas mão-de-obra para o mercado de 
trabalho, não se deve negligenciar a formação de indivíduos competentes para 
atuar na sociedade. 
É primordial dentro da disciplina considerar a diversidade cultural tendo em vista 
a formação étnica do povo brasileiro. 

 
 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
 

Os conteúdos estruturantes da disciplina de História são: relações de trabalho, 
relações de poder e relações culturais. 
O professor deve trabalhar também os desafios contemporâneos. Dentre eles 
destacam-se, no Brasil, as temáticas da História local, História e Cultura Afro-
Brasileira, da História do Paraná e da História e Cultura Indígena que constituem a 
História deste país. 
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Destes Conteúdos Estruturantes, o professor deve trabalhar também os desafios 
contemporâneos. Dentre eles destacam-se, no Brasil, as temáticas da História local, 
História e Cultura Afro-Brasileira, da História do Paraná e da História e Cultura 
Indígena que constituem a História deste país. 
No Ensino Fundamental, os Conteúdos Estruturantes - Relação de trabalho, 
Relações de Poder, Relações Culturais - articulam os conteúdos básicos e 
específicos a partir das histórias locais e do Brasil e suas relações com a História 
Geral, e permitem acesso ao conhecimento de múltiplas ações humanas no tempo e 
no espaço. 
No Ensino Médio, os conteúdos estruturantes devem estar relacionados com 
conteúdos básicos/temas históricos, possibilitando a ampliação da percepção dos 
estudantes sob um determinado contexto histórico, sua ação e relações entre 
passado e presente. 

 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES, BÁSICOS E ESPECÍFICOS - ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
TEMA 1: Os diferentes sujeitos e suas culturas, suas histórias 
 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
- Relações de trabalho 
- Relações de poder 
- Relações culturais 

 
CONTEÚDOS BÁSICOS 
- A experiência humana no tempo 
- Trabalho e sistema de vida dos indígenas e quilombolas 
- Os sujeitos e suas relações com o outro no tempo 
- As culturas locais e a cultura comum 
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- Entendendo a história. 
- História de vida do educando (construção da identidade). 
- O tempo nas sociedades ocidentais, orientais, indianas, indígenas e africanas. 
- Diferentes tipos de documentos históricos - fonte oral, escrita, sonora. 
- Os vestígios humanos, pré-história e os sítios arqueológicos no Brasil. 
- Origem do homem - A importância do fogo, da terra e das armas. 
- Conceitos: mitologia, politeísmo, monoteísmo, escravismo, trabalho livre. 
- O homem da África, da Ásia e da Europa. 
- A sobrevivência nas sociedades do crescente fértil. 
- A sobrevivência dos povos da América e do Brasil. 
- Os diferentes sujeitos do Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. 
- A importância da agricultura no mundo antigo. 
- O significado da guerra para os Persas, Gregos e Romanos. 
- As formas de poder nas sociedades antigas. 
- As relações de trabalho nas sociedades asiáticas e européias. 
- As cidades do mundo antigo, diferentes tipos de habitação. 
- As formas de governo na Grécia e em Roma. 
- Heranças culturais do Egito, Mesopotâmia, Fenícios, Persas, Gregos e 
Romanos. 
- Mumificação e ritual de morte - semelhanças e diferenças com a atualidade. 
- As diferentes escritas entre Egito e Mesopotâmia. 
- As leis e suas funções na Mesopotâmia, Grécia e Roma. 
- As diferentes formas de crenças entre o monoteísmo Hebreu e o Politeísmo 
das demais sociedades antigas. 
- Os livros sagrados e sua função nas diferentes sociedades antigas. 
- O papel da mulher na Grécia, em Roma e na atualidade (trabalho feminino no 
Brasil). 
- O pão e circo romano e suas semelhanças e diferenças na atualidade. 
- Jogos olímpicos na Grécia Antiga e na atualidade - culto ao corpo. 
- A arte na antiguidade - Egito, Grécia e Roma - representações e significados. 
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- Grandes Monumentos históricos: Pirâmides, Zigurates, Muralha da China, 
Tajmahal na Índia, Partenon na Grécia, Coliseu Romano, a Igreja de Santa Sofia 
Constantinopla. 

 
 

TEMA 2: A Constituição Histórica do Mundo Rural e Urbano e a formação da 
propriedade em diferentes tempos e espaços 
 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
- Relações de trabalho 
- Relações de poder 
- Relações culturais 

 
CONTEÚDOS BÁSICOS 
- As relações de propriedade. 
- Terra: uso e apropriação. 
- A Constituição histórica do mundo do campo e do mundo da cidade. 
- As relações entre o campo e a cidade. 
- Conflitos e resistências e a produção cultural campo/cidade. 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- O valor da terra na Idade média Ocidental e Oriental. 
- A propriedade e sua organização no Feudalismo. 
- As noções de propriedade para os povos indígenas e quilombolas no Brasil 
(remanescentes de Quilombos). 
- As noções de propriedade para os povos pré-colombianos. 
- As noções de propriedade para os povos africanos e chineses. 
- A propriedade para os europeus e sua chegada na América. 
- A organização da propriedade no Brasil Colônia. 
- A Constituição do latifúndio no Brasil Colônia Império. 
- Questão de terra (Reforma agrária). 
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- A Organização social e econômica na cidade e no campo, no ocidente e no 
oriente. 
- Os diferentes sujeitos no feudo e suas funções. 
- As relações de trabalho no feudo, no islamismo e no Brasil Colônia. 
- Os castelos medievais as cidades e as doenças medievais. 
- As mesquitas islâmicas. 
- O campo e a cidade nas sociedades africanas. 
- Cristóvão Colombo e a América. 
- Diferentes sujeitos na América pré-colombiana. 
- Brasil e primeiras cidades (vilas e câmaras municipais). 
- Os povos indígenas no Brasil na época da colonização e da atualidade. 
- As cidades do açúcar e do ouro no Brasil. 
- As cidades e o tropeirismo no Paraná. 
- A educação no Brasil colônia (razões históricas e sociais). 
- Educação hoje. 
- Diversas formas de resistência à ordem instituída. 
- A crise de Roma e a volta do homem ao campo- colonado. 
- As lutas pela terra, no mundo romano e na Idade Média. 
- Questão de terra no Brasil e Paraná (conflitos e resistência). 
- A Educação na Idade Média ocidental e suas semelhanças e diferenças com 
a atualidade. 
- Os templários e as sociedades secretas (maçonaria). 
- O legado de Maomé no oriente Médio: pilares da crença muçulmana X 
mandamentos cristãos. 
- Os diferentes sujeitos na sociedade muçulmana. 
- O nu na arte visto como pecado: Michelangelo e Leonardo Da Vinci. 
- Martinho Lutero - crise da cristandade. 
- As resistências dos povos pré-colombianos: a cruz, a espada e a fome. 
- Os diferentes sujeitos sociais se rebelam no Brasil colônia: conflitos senhor 
versus escravo. 
- Trabalho escravo: dominação e resistência. 
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- O poder dos Missionários e a resistência à coroa portuguesa e espanhola. 
 

 
TEMA 3 - O mundo do trabalho e os movimentos de resistência  
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
Relações de trabalho, relações de poder, relações culturais. 

 
CONTEÚDOS BÁSICOS 
- História das relações da humanidade com o trabalho. 
- O trabalho e a vida em sociedade. 
- O trabalho e as contradições da modernidade. 
- Os trabalhadores e as conquistas de direito. 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- O homem moderno e o poder das ideias. 
- Origem do conceito e semelhanças com a atualidade. 
- As condições de higiene da Inglaterra do século XVII - XVIII. 
- A América e o sonho dourado - razões e consequências no século XVI e XXI. 
- As relações de trabalho na era da mineração no Brasil colonial. 
- O trabalho dignifica o homem - as luzes conduzindo a sociedade. 
- Liberdade, Igualdade, Fraternidade - Revoluções burguesas. 
- Simon Bolívar e o sonho da América forte e unida. 
- Os indígenas da América do norte, suas semelhanças e diferenças no Brasil. 
- Os novos sujeitos sociais com a vinda da indústria. 
- A chegada da indústria e as mudanças de comportamento dos diversos 
sujeitos sociais. 
- A indústria do século XVIII e as novas relações de trabalho. 
- O poder das igrejas no Brasil do ouro. 
- As novas condições sociais com a modernidade. 
- O poder da máquina do século XVIII na Inglaterra e na atualidade. 
- A exploração do trabalho infantil e da mulher nas fábricas do século XVIII e da 
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atualidade. 
- O luxo e o lixo das cidades da Europa, Inglaterra e França do século XVIII- 
semelhanças e diferenças com a atualidade (cidades e as doenças). 
- Novidades trazidas ao Brasil pela família real portuguesa. 
- Dominação portuguesa no Brasil. 
- Condições sociais dos diversos sujeitos sociais do Brasil colonial - escravos x 
mineradores. 
- O café, as mudanças na sociedade e na economia do Brasil II Império. 
- O café no norte paranaense. 
- Novos personagens entram em cena-imigração do século XIX. 
- A questão agrária no Brasil - migrantes no Paraná e no Brasil. 
- O homem e a luta pelos direitos sociais. 
- Declaração de direitos na Inglaterra e declaração dos direitos do homem e do 
cidadão da França. 
- As lutas pelos direitos políticos como conquista dos direitos humanos - 
símbolos da Revolução francesa. 
- As lutas pelos ideais de liberdade, igualdade, Fraternidade no Brasil colonial. 
- Tiradentes - herói ou bandido? 
- Brasil =liberdade se compra ou se conquista? 
- Constituição de 1924 - permanências e mudanças com a constituição de 1988. 
- Karl Marx e o sonho de uma nova sociedade não capitalista. 
- Direitos individuais e sociais. 
- Resistência do Brasil Império - Revolução farroupilha e o orgulho de ser gaúcho. 
- A Guerra do Paraguai. 
- As lutas pelos direitos humanos dos povos afro-descendentes no Brasil. 
 
TEMA 4: Relações de dominação e resistência: A formação do Estado e das 
Instituições sociais 
 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
- Relações de trabalho 
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- Relações de poder 
- Relações culturais 

 
CONTEÚDOS BÁSICOS 
- A constituição das instituições sociais. 
- A formação do Estado. 
- Sujeitos, guerras e revoluções. 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- A sociedade e diferentes formas de organização. 
- As comunidades virtuais hoje e as novas tecnologias do século XIX. 
- As irmandades católicas e as religiões afro-brasileiras na América portuguesa. 
- A formação de poder entre os povos africanos. 
- A formação dos sindicatos no Brasil - a organização sindical e as leis 
trabalhistas no governo de Getúlio Vargas. 
- Diferentes organizações de poder de Estado. 
- Os poderes do Estado-Monarquia, República, Ditadura, Aristocracia e 
Democracia. 
- Os poderes do Estado brasileiro: executivo, legislativo, judiciário. 
- A formação do Estado Brasileiro Republicano. 
- As constituições do Brasil republicano. 
- A política do Café com leite e suas permanências e mudanças com a 
atualidade. 
- Por um estado brasileiro populista e nacionalista=Getúlio Vargas. 
- O presidente bossa nova e a nova capital Brasília. 
- A instituição do governo de ditadura no Brasil anos 64. 
- A formação dos reinos africanos. 
- O Imperialismo do século XIX. 
- A formação dos estados nacionais no século XIX. 
- O socialismo na Rússia e a implantação do socialismo. 
- A nova ordem mundial pós guerra fria- queda das torres gêmeas nos EUA. 
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- O mundo globalizado. 
- Lula e novo modelo de governo (um presidente populista?). 
- Retrato do Brasil contemporâneo. 
- As resistências dos sujeitos à ordem instituída, seja social ou econômica 
- Os novos sujeitos na África do século XIX versus novos conflitos, novos 
personagens. 
- A indústria do lazer e da arte do século XIX e na atualidade - semelhanças e 
diferenças. 
- As revoltas sociais no Brasil republicano: lutas pelas terras no Brasil. 
- O messianismo de Canudos e Contestado (relação com a idade média, modo 
de vida, conflitos). 
- Coronelismo e o poder de Padre Cícero. 
- O poder local, controle do voto, dependência do eleitorado. 
- As lutas operárias no Brasil republicano. 
- A epidemia de febre amarela- gripe A. 
- Cangaço (amor e ódio no sertão). 
- O movimento anarquista, comunistas e tenentista no Brasil. 
- O Brasil no contexto das guerras mundiais. 
- Guerra de trincheiras no início do século XX - a guerra e a morte. 
- A crise dos Estados Unidos hoje e a crise em 1929. 
- Adolf Hitler e Mein Kampf. 
- Holocausto judeu e as bombas atômicas no Japão por ocasião da segunda 
guerra mundial. 
- A era do rádio e sua função social e política nos anos 40 no Brasil. 
- A disputa fria entre a Águia norte americana e o urso soviético. 
- Martin Luther King e a luta pelos direitos dos negros. 
- O apartheid na África do século XX. 
- A guerra do Vietnã - a Guerra que não acabou. 
- Cheguevara e a revolução cubana. 
- O poder da mídia e da indústria cultural dos bens culturais de massa. 
- A resistência à ditadura militar no Brasil pelas manifestações artísticas. 
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CONTEÚDOS ESTRUTURANTES, BÁSICOS E ESPECÍFICOS - ENSINO 
MÉDIO 

 
TEMA 1; Trabalho Escravo, Servil, Assalariado e o Trabalho Livre 
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 
- Relações de trabalho 
- Relações de poder 
- Relações culturais 

 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- O conceito de trabalho livre, explorado e escravo. 
- O mundo do trabalho em diferentes sociedades no tempo: trabalho escravo e 
servil- sociedades teocráticas, greco-romanas e medievais. 
- Transição do trabalho escravo, servil e artesanal para o trabalho livre. 
- O trabalho livre: as sociedades de consumo produtivo: as primeiras 
sociedades humanas, as sociedades nômades, as sociedades indígenas e africanas. 

 
 

TEMA 2: Urbanização e Industrialização 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- As cidades na História: cidades neolíticas, da Antiguidade greco-romana da 
Europa medieval, pré-colombianas, Africanas e asiáticas. 
- Urbanização e industrialização no Brasil. 
- Urbanização, industrialização das sociedades ocidentais, africanas e orientais. 
- Urbanização e industrialização no Paraná. 

 
 

TEMA 3: O Estado e as Relações de Poder  
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- Os Estados teocráticos. 
- Os Estados na Antiguidade clássica. 
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- O Estado e as igrejas medievais. 
- A formação dos Estados Nacionais. 
- As metrópoles europeias, as relações de poder sobre as colônias e a 
expansão do capitalismo. 
- O Paraná no contexto de sua emancipação. 
- O Estado e as doutrinas sociais (anarquismo, socialismo e positivismo). 
- O populismo e as ditaduras na América Latina. 
- Os sistemas capitalistas e socialistas. 
- Os Estados da América latina e o neoliberalismo. 
- Globalização e seus efeitos (socioculturais). 

 
 

TEMA 4: Os Sujeitos, as Revoltas e as Guerras 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- Relações de dominação e resistência nas sociedades grega e romana na 
antiguidade: mulheres, crianças e escravos. 
- Guerras e revoltas na Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. 
- Relações de dominação e resistência nas sociedades medievais: 
camponeses, artesãos, mulheres, hereges e doentes. 
- Relações de resistência na sociedade ocidental moderna. 
- As revoltas indígenas, africanas na América Portuguesa. 
- Os quilombos e a comunidade quilombola do Paraná. 

 
TEMA 5: Movimentos Sociais, políticos e culturais e as guerras e 
revoluções.  
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
- As revoluções democráticas no ocidente, Inglaterra, França e EUA. 
- Movimentos sociais no mundo do trabalho nos séculos XVIII e XIX e o 
surgimento do sindicalismo. 
- A América portuguesa e as revoltas pela independência. 
- As revoltas federalistas no Brasil imperial e Republicano. 



445 

 

- As guerras mundiais no século XIX e a guerra fria. 
- As revoluções socialistas na Ásia, África e América latina 
- Os movimentos de resistência no contexto das ditaduras da América latina 
- Os Estados africanos e as guerras étnicas. 
- A luta pela terra e a organização de movimentos pela conquista do direito à 
terra na América latina. 
- A mulher e suas conquistas de direitos nas sociedades contemporâneas. 
- A luta pela terra e a organização de movimentos pela conquista do direito à 
terra na América latina. 
- A mulher e suas conquistas de direitos nas sociedades contemporâneas. 
 
 
ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O desenvolvimento pedagógico com os Conteúdos Estruturantes, básicos e 
específicos tem como finalidade a formação do pensamento histórico dos alunos. As 
Diretrizes Curriculares sinalizam que a aprendizagem da história ocorre através de 
pesquisas de campo, métodos de investigação histórica articulados pelas narrativas 
históricas desses sujeitos, possibilitando aos alunos perceberem que a História está 
narrada em diferentes fontes (livros, cinema, canções, palestras, relatos de memória, 
entre outros), e que os historiadores fazem uso destas fontes para a construção das 
narrativas históricas. 
O trabalho pedagógico com os conteúdos históricos deve se fundamentar em 
diversos autores e suas respectivas interpretações, utilizando-se dos manuais 
didáticos disponíveis ou textos historiográficos referenciais. O aluno, ao concluir a 
Educação Básica precisa estar apto a entender que não existe uma verdade histórica 
única, mas verdades que são produzidas a partir de evidências que organizam 
diferente problematizações fundamentadas em fontes diversas, levando os alunos a 
consciência de uma contextualização social, política e cultural em cada momento 
histórico. 
Nesse sentido, é importante articular os conhecimentos estudados no 1o segmento do 
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Ensino Fundamental, sendo proposto para os anos finais as indicações apresentadas 
nas Diretrizes Curriculares. Serão apresentados os conteúdos temáticos que 
priorizem as histórias locais e do Brasil, estabelecendo-se relações e comparações 
com a história mundial. 
Em relação ao Método da História, para que o aluno possa compreender como 
ocorre a construção do conhecimento histórico, o professor deve organizar seu 
trabalho pedagógico por meio: 
- do trabalho com vestígios e fontes históricas diversas; 
- da fundamentação na historiografia; 
- da problematização do conteúdo; 
- essa organização deve ser estruturada por narrativas históricas produzidas 
pelos sujeitos. 

 
Utilizar-se de vestígios e fontes históricas nas aulas de História pode auxiliar no 
desenvolvimento do pensamento histórico e a iniciação aos métodos de trabalho do 
historiador. A intenção do trabalho com documentos em sala de aula é de 
desenvolver a autonomia intelectual adequada, que permita ao aluno realizar análises  
críticas  da   sociedade   por  meio de uma consciência histórica (BITTENCOURT, 
2004). 
Recorrer ao uso de vestígios nas aulas de História, é preciso se aprofundar nos 
documentos escritos, trabalhando com os iconográficos, os registros orais, os 
testemunhos de história local, além de documentos contemporâneos, como: 
fotografia, cinema, quadrinhos, literatura e informática. 
Bittencourt (2004) estabelece a seguinte metodologia para a análise e comentário 
dos documentos, apresentando para o trabalho docente: 
- descrever o documento, ou seja, destacar e indicar as informações que ele 
contém; 
- mobilizar os saberes e conhecimentos prévios dos alunos para que eles 
possam explicá-los, associá-los às informações dadas; 
- situar o documento no contexto e em relação ao autor; 
- identificar sua natureza e também explorar esta característica para chegar a 
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identificar os seus limites e interesses. 
A realização do trabalho com documentos e fontes históricas pode conduzir a uma 
análise crítica sobre o processo de construção do conhecimento histórico e dos 
limites de sua compreensão. Tal concepção é fundamental para que os alunos 
compreendam: 
- os limites do livro didático; 
- as diferentes interpretações de um mesmo acontecimento histórico; 
- a necessidade de ampliar o universo de consultas para entender melhor 
diferentes contextos; 
- a importância do trabalho do historiador e da produção do conhecimento 
histórico para compreensão do passado; 
- que o conhecimento histórico é uma explicação sobre o passado que pode 
ser complementada com novas pesquisas e pode ser refutada ou validada pelo 
trabalho de investigação do historiador. 
Adotando este encaminhamento metodológico, o professor precisa relativizar o livro 
didático, pois as explicações apresentadas são limitadas, seja pelo número de 
páginas do livro, e a vinculação do autor a uma determinada concepção 
historiográfica, ou pela tentativa de abarcar uma grande quantidade de conteúdos em 
atendimento às demandas do mercado editorial. 
O livro didático não deve ser abandonado pelo professor, mas problematizado junto 
aos alunos, para que identifiquem seus limites e possibilidades. É importante também 
a busca de outros referenciais que complementem o conteúdo tratado em sala de 
aula. 
Reconhecendo que o livro didático é o documento pedagógico popular e muito 
utilizado nas as aulas de História, Schmidt e Cainelli (2004), sugerem alguns 
encaminhamentos metodológicos para seu uso que permitam a sua transformação 
em uma fonte histórica: 
- ler o texto; 
- construir uma enunciação da ideia principal de cada parágrafo; 
- identificar e analisar as imagens e as ilustrações, os mapas e os gráficos; 
- relacionar as ideias do texto com as imagens, as imagens, os mapas e os 
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gráficos; 
- explicar as relações feitas; 
- estabelecer relações de causalidade e significado sobre o que aparece no 
texto e nas imagens, imagens, mapas e gráficos; 
- identificar as ideias principais e secundárias do texto; 
- registrar, de forma organizada e hierarquizada, as ideias principais e as 
secundárias do texto (TREPAT, 1995, p. 1994-220; atividades adaptadas por 
SCHMIDT e CAINELLI. 2004 p. 140). 
Fundamentar o conhecimento na historiografia para compreensão das práticas, de 
suas relações com uma multiplicidade de leituras e interpretações históricas 
possíveis. Para isso, algumas questões poderão ser propostas aos estudantes: 
- Como o historiador chegou a essa interpretação? 
- Que documentos/fontes o ajudaram a chegar a essas conclusões? 
- Existem outras pesquisas a esse respeito? 
- Que relações o historiador contemplou em sua análise? 
- No conteúdo trabalhado, como podem ser identificados os aspectos políticos, 
sócio- econômicos e culturais? 
- Existem aspectos que ainda podem ser pesquisados? Quais? 
- Estas ideias historiográficas têm relação com as ideias históricas produzidas 
pelos estudantes? 
- Como os estudantes desenvolvem essas ideias históricas? 
Assim, o trabalho pedagógico com diversos documentos e fontes exigem do 
professor especial atenção à rica produção historiográfica que tem sido publicada em 
livros, revistas especializadas e outras voltadas ao público em geral, muitas das quais 
disponíveis também nos meios eletrônicos. 
Estudar as histórias locais é uma opção metodológica que enriquece e inova a 
relação de conteúdos a serem abordados, além de promover a busca de produções 
historiográficas diversas. De acordo com Ivo Mattozzi (1998, p. 40), histórias locais 
permitem a investigação da região ou dos lugares onde os alunos vivem, mas 
também das histórias de outras regiões ou cidades. Nesse sentido aponta alguns 
caminhos para o estudo das histórias locais: 
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- a importância da dimensão local na construção do conhecimento do passado 
e que há fenômenos que devem ser analisados em uma pequena escala; 
- a relação entre os fatos de dimensão local e os de dimensão nacional, 
continental ou mundial; 
- o estudo e a compreensão das histórias locais do Outro (como as histórias). 
(Dos indígenas, dos latino-americanos, dos africanos e dos povos do Oriente); 
- o respeito pelo patrimônio que testemunha o passado local; 
- os termos das questões relativas à administração e gestão do território em que 
vivem; 
- a função e o valor histórico-social das instituições incumbidas da conservação 
do patrimônio e do estudo do passado; 
- a utilização e divulgação pública de narrativas históricas das histórias locais. 
Sobre a importância da problematização dos conteúdos temáticos 
Para uma abordagem problematizadora dos conteúdos, algumas questões podem ser 
utilizadas: “por quê?”, “como?”, “quando?”, “o quê?”. Seguindo SCHMIDT e CAINELLI 
(2004, p. 53) além delas, será necessário levantar hipóteses acerca dos 
acontecimentos do passado, recorrer às fontes históricas, preferencialmente partindo 
do cotidiano dos alunos e do professor, ou seja, “trabalhar conteúdos que dizem 
respeito à sua vida pública e privada, individual e coletiva”. 
Através dos conteúdos estruturantes, o professor deve trabalhar os problemas 
contemporâneos que representam carências sociais concretas. Dentre eles, as 
temáticas da História local, História e Cultura Afro- Brasileira, História do Paraná e 
História da Cultura Indígena, fundamentais na história desse país. 
Ao realizar a análise das relações de trabalho dos grupos estudados, tem-se a 
possibilidade de entender as diversas formas de organização social, onde no mundo 
capitalista, o trabalho assumiu historicamente um estatuto muito específico, qual seja, 
do emprego assalariado. Assim, para compreender como se formou este modelo e 
seus desdobramentos, é preciso analisar alguns aspectos das relações de trabalho 
produzidas ao longo do tempo. 
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De acordo com Hobsbawm (1998, p. 178-179), o conceito de modo de produção se 
refere a um modelo que explica a maneira de produzir em um determinado contexto 
histórico. 
Assim, é possível construir um novo olhar sobre as relações de trabalho pela ótica da 
chamada “História vista de baixo” o que permite a inclusão das novas para o estudo 
da História, a qual buscava detectar a voz dos excluídos, pois os documentos 
oficiais privilegiavam, a priori, o olhar dos vencedores. 
Reconhecer as contradições de cada época, os impasses sociais da atualidade e 
dispor-se a analisá-los, a partir de suas causas, articulados aos demais conteúdos 
estruturantes, possibilita entender como as relações de trabalho se construiram no 
processo histórico determinando a condição de vida do conjunto da população e 
formando sua identidade. 
O estudo das relações de poder possibilita pensar as relações de trabalho e cultura, 
no sentido de entender que as relações de poder são exercidas nas diversas 
instâncias sócio- históricas, como o mundo do trabalho, as políticas públicas e as 
diversas instituições, propiciando ao aluno perceber essas relações em seu cotidiano. 
Com isso poderá identificar onde estão os espaços decisórios, porque determinada 
decisão foi tomada; a maneira como executada ou implementada, e como, quando e 
onde reagir a ela. 
Ao se trabalhar com as relações culturais como um dos Conteúdos Estruturantes 
para o estudo da História, entende-se a cultura como aquela que permite conhecer os 
conjuntos de significados que os homens conferiram à sua realidade para explicar o 
mundo. 
Ao se propor o estudo das relações culturais é preciso considerar a especificidade de 
cada sociedade e as relações entre elas. O processo histórico construído a partir 
desta relação pode ser chamado de cultura comum. 
De acordo com as Diretrizes Curriculares de História os Conteúdos Estruturantes 
relações de trabalho, de poder e culturais permitem construir uma fundamentação 
histórica das abordagens relativas aos temas ou conteúdos básicos e aos conteúdos 
históricos específicos, materializando as orientações do agir humano estruturadas na 
formação do pensamento histórico. Esta formação histórica, é constituída por 
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metodologias de ensino e de aprendizagem articuladas às especificidades do ensino 
fundamental e médio visando o desenvolvimento da consciência histórica. 

 
 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação deve ser entendida como diagnóstico do processo ensino e 
aprendizagem e como instrumento de investigação da prática pedagógica, com uma 
dimensão formadora, pois o fim desse processo é a aprendizagem, ou a verificação 
dela. Deve possibilitar uma reflexão sobre a ação da prática pedagógica. 
Segundo Lima (2002/2003), a avaliação deve possibilitar o trabalho com o novo, 
numa dimensão criadora que envolva o ensino e a aprendizagem, na qual se 
estabelece o sentido da avaliação: acompanhar o desempenho no presente, orientar 
as possibilidades de desempenho futuro e mudar as práticas insuficientes, apontando 
novos caminhos para superar problemas e fazer emergir novas práticas educativas. 
Avaliar o ensino e aprendizagem em história pressupõe uma análise crítica do 
processo, das práticas e critérios avaliativos. 
A avaliação deve ser processual, formativa, somativa proporcionando subsídios para 
as decisões a serem tomadas a respeito do processo educativo, que envolve 
professor e aluno no acesso ao conhecimento. Deve considerar a concepção de 
escola e de sociedade com que se trabalha e de sujeitos que se quer formar para a 
sociedade que se quer construir. 
Busca formar sujeitos que compreendam criticamente o contexto social e histórico de 
que são frutos e que, pelo acesso ao conhecimento, sejam capazes de uma inserção 

cidadã e transformadora na sociedade, com capacidade. 
Para compreender as relações humanas em suas contradições e conflitos, sendo o 
processo avaliativo intencional e planejado, assim a avaliação do processo ensino e 
aprendizagem precisa ser utilizada pelo professor com a perspectiva de investigar 
para intervir. A seleção de conteúdos, os encaminhamentos metodológicos e a 
clareza dos critérios de avaliação evidenciam a intencionalidade do ensino, e a 
utilizarão de instrumentos de avaliação que possibilita aos alunos variadas 
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oportunidades e maneiras de expressar seu conhecimento. Assim, através de provas 
escritas, seminários, debates, produção de textos, iconografias, o aluno poderá 
demonstrar os conhecimentos históricos produzidos. 
A recuperação de estudos ocorrerá a partir da retomada do conteúdo, da proposição 
de novos encaminhamentos metodológicos, que conduzam a aprendizagem. 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 
A definição de critérios avaliativos claros irá orientar o ensino e explicitar os 
propósitos e a dimensão do que se avalia, articulando todas as etapas da ação 
pedagógica. 
Os instrumentos de avaliação precisam ser e definidos de acordo com as 
possibilidades teórico-metodológicas que oferecem para avaliar, como provas com 
questões objetiva e subjetivas, produções de textos, debate, entre outros. As 
atividades avaliativas precisam apresentar enunciados claros e objetivos, 
possibilitando uma melhor compreensão da tarefa solicitada. 
Alguns critérios de avaliação: 
- Compreensão sobre as dinâmicas das sociedades identificando diferentes 
sujeitos, suas culturas, suas histórias tendo como princípio a experiência humana no 
tempo assim como da utilização do documento para reflexão sobre a relação passado 
e presente. 
- Análise de textos escritos e iconográficos na perspectiva da compreensão da 
constituição Histórica do mundo rural e urbano e a formação da propriedade em 
diferentes tempos e espaços no sentido de perceber as relações de trabalho, poder e 
cultura. 
- Capacidade e a qualidade argumentativa no sentido de demonstrar 
conhecimentos apropriados para compreensão do mundo do trabalho e os 
movimentos de resistências na perspectiva das relações da humanidade com o 
trabalho. 
- Leitura interpretativa, bem como produção de texto sobre as relações de 
dominação e resistência na formação do Estado e das Instituições sociais. 
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Endereço: Alameda Jean Fumiére, nº 135 – Centro – Uraí – Paraná 
CEP: 86280-000 
Código: 00274  Porte: 4 
Email: eeppmm135@gmail.com – urimozart@seed.pr.gov.br 
Município: Uraí  Código: 2860 
Dependência Administrativa: Estadual  Código: 02 
NRE: Cornélio Procópio  Código: 08 
Entidade Mantenedora: Governo do Estado do Paraná 
Ato de Autorização da Escola: Resolução Nº 2251/80 de 05/11/80 
Ato de Reconhecimento de Curso: Resolução Nº 2851/81 de 30/11/81 
Renovação do Reconhecimento do curso Ensino Fundamental Res. Nº 
11/03/2014 de DOE 17/04/2014. 
Autorização de Funcionamento EJA Fundamental Fase II e Ensino Médio Res. N. 
703 de 22/11/2012. 
Parecer do NRE de Aprovação do Regimento Escolar Nº 093/2012 – Ato 
Administrativo n. 165/12 de 16/08/2012. 
Adendo Regimental Ato Administrativo n.135/2013 de 20/08/2013 
Curso: Ensino Fundamental e Médio   
Períodos de atendimento: Matutino: 7:30 h às 11:50 h 

                                Vespertino: 13:00 h às 17:20 h 
                                  Noturno: 19:00 h às 22:30 h 

Equipe de Gestão: 
Diretora: Ivone Aparecida dos Santos 
Vice-Diretora: Juliane Cristina Ribeiro da Silva 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO DA ESCOLA - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
2.1.1 Histórico:  
 

O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado – Ensino 
Fundamental e Médio está localizado no município de Uraí, que conta atualmente 
com 12.000 habitantes aproximadamente. Está situado na região nordeste da 
cidade, na Alameda Jean Fumière, número 135. 

 Atende atualmente aproximadamente 591 alunos no período matutino, 
vespertino e noturno. 

 Foi fundado no ano de 1956, pelo Decreto nº 2698 de 25/04/1956, 
funcionando em prédio que a princípio fora edificado para funcionamento do 
Grupo Escolar de Uraí e posteriormente cedido, ampliado e adequado para seu 
funcionamento. 

 Nos anos de 1956 a 1967 era denominado Ginásio Estadual de Uraí. 
No ano de 1968, passou a ser denominado “Colégio Estadual de Uraí” pelo 

Decreto nº 8205 de 28//12/1967, uma vez que preenchia devidamente as 
exigências previstas na Resolução nº 30/66 do Conselho Estadual de Educação, 
autorizado o funcionamento pela portaria 12927/67, de acordo com o parágrafo 
único do artigo 48, da Lei nº 4978, do Sistema Estadual de Ensino, de 
05/12/11964 ( 1º Ciclo Ginasial e 2º Ciclo Colegial) conforme a Lei 4024/61.  

Em 1974, o referido Estabelecimento de Ensino, começou a funcionar pela 
Lei 5692/71, iniciando com as 5ª séries do turno diurno, passando gradativamente 
até extinguir todas as séries nos anos subsequentes. 

Em 1981, foi transformado e autorizado a funcionar de acordo com a 
resolução nº 2251/80 de 20/04/81, como um dos Estabelecimentos que fazia parte 
de Complexo Escolar Henrique Brusiani – Ensino de 1º Grau, passando a 
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denominar-se “Escola Professor Paulo Mozart Machado – Ensino de 1º Grau”. 
Nessa ocasião o curso colegial passou a pertencer ao “Colégio Professora Regina 
Tokano Ensino de 2º Grau”. 
 Em 1983, passou a denominar-se “Escola Estadual Professor Paulo Mozart 
Machado – Ensino de 1º Grau”, conforme Resolução nº 690/83 de 07/03/1983, 
D.O.E de 14/04/1983. 

No ano de 1998, a partir do Ato Administrativo nº 289/98 do Núcleo 
Regional de Educação de Cornélio Procópio, a Escola passou a denominar-se 
Escola Estadual Professor Paulo Mozart Machado – Ensino Fundamental.  

A partir de 2012 com a implantação da modalidade EJA - Educação de 
Jovens e Adultos a escola passou-se a denominar Colégio Estadual Professor 
Paulo Mozart Machado – Ensino Fundamental e Médio. 

 O Colégio tem como patrono, o professor Paulo Mozart Machado, pelos 
relevantes serviços prestados na comunidade uraiense e por ter sido professor e 
diretor da escola. 

O Colégio tem uma grande importância para a comunidade pela sua 
tradição de 58 anos contribuindo na formação de adolescentes e jovens, e 
atualmente adultos, oferecendo um ensino de qualidade, além de ser o único 
estabelecimento de ensino da rede pública estadual a oferecer as séries finais do 
Ensino fundamental e a Educação de Jovens e adultos, na zona urbana do 
município. 

 
 

2.1.2 Prédio escolar: 
 

Fundação: Em 1956 pelo Decreto nº 2698 de 25/04/1956. Começou a 
funcionar em 01/03/1957. 

 De 1956 a 1960 funcionava no Grupo Escolar de Uraí. A partir de 1960, 
com a construção do primeiro bloco com 05(cinco) salas, transferiu-se para a 
Alameda Profº Jean Fumière, nº 135. 

 No decorrer dos anos foram construídos o 2º Bloco com mais 05(cinco) 
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salas, e o 3º Bloco, com mais 02(duas) salas, biblioteca, laboratório, dispensa, 
salas técnico-Pedagógica e Administrativa, além de outras reformas e ampliações 
que foram realizadas. 

 No ano de 2001, o prédio da escola foi totalmente destruído devido a um 
incêndio ocorrido no dia 11/09/2001. 

 E após dois anos, no dia 01 de julho de 2004, foi inaugurada a nova Escola 
reconstruída pelo Governo do Estado do Paraná com 1.797,11m² de área. 

O ambiente para estudo é agradável e acolhedor. A escola possui 12 salas 
de aula bem ventiladas e iluminadas, Secretaria, Sala dos professores, sala da 
Equipe Pedagógica, sala da Direção, Sala de Recursos, sala de multiuso, 
Laboratório de Ciências e de Informática, Biblioteca, amplo refeitório, uma quadra 
coberta e outra sem cobertura.  

 
 

2.1.3 Recursos físicos e pedagógicos: 
 

Todas as salas de aula possuem cortinas e ventiladores, TVs multimídias e 
DVDs. Aos professores são disponibilizados aparelhos de DVD, aparelhos de 
som, data-show, mapas, atlas, jogos pedagógicos, livros de literatura, dicionários 
e outros livros para a realização de leitura e pesquisa existentes no acervo da 
biblioteca. Para as aulas de Educação Física estão disponíveis bolas para as 
diversas modalidades esportivas, jogos recreativos e todos os materiais 
necessários para o desenvolvimento das aulas. Para a utilização do Laboratório 
de Informática, é necessário o agendamento com a ADM local para a preparação 
da sala e das máquinas. Para os alunos carentes são disponibilizados os 
materiais escolares como: caderno, lápis, régua, cola, lápis de cor, tesouras, tinta 
guache, pincéis, entre outros. 

 
 

2.1.4 Recursos Humanos:  
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O Colégio conta com uma diretora, uma Vice-diretora, 5 professoras 
pedagogas, 45 professores, 6 Agentes Educacionais I e  9 Agentes Educacionais 
II. 
 
 
2.2 LINHAS BÁSICAS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 
 São muitos os desafios pelas quais a educação passa hoje e o quadro 
educacional do Brasil ainda é bastante insatisfatório. A sociedade brasileira 
enfrenta problemas sócio-econômicos, políticos e culturais que refletem 
diretamente na população fazendo com que haja extrema concentração de renda, 
altos níveis de pobreza, desemprego, analfabetismo, desestruturação das famílias 
etc. 

Todos esses problemas sociais vêm refletir diretamente no cotidiano 
escolar, interferindo no processo ensino aprendizagem, pois os alunos 
demonstram desinteresse pelo estudo, falta de comprometimento, indisciplina e 
baixo rendimento escolar.  

 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado- Ensino Fundamental 
e Médio atende a uma comunidade fixa, cujas famílias residem na zona urbana e 
zona rural provenientes, em sua maioria, de uma classe social média baixa. A 
maioria dos pais não possui a escolaridade básica e são trabalhadores que 
recebem renda mínima. As profissões mais comuns são as de empregados 
informais como trabalhador rural, diaristas, empregadas domésticas entre outros. 
Entre os trabalhadores rurais frequentemente ocorrem as migrações sazonais que 
resultam em transferências e nova matricula no mesmo ano letivo. Os pais, em 
grande parte, trabalham o dia todo e os filhos permanecem a maior parte do 
tempo sozinho, sem uma orientação adequada e, principalmente, recebem o 
mínimo de atenção de sua família. São crianças com muita carência afetiva, que 
vem buscar na escola suprir essas deficiências, além de que apresentam certo 
grau de agressividade, decorrente do que vivencia em sua casa, sendo difícil o 
relacionamento  com todos os professores. Diante desta realidade, alguns alunos 
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apresentam poucas perspectivas de um futuro melhor, não demonstrando 
vontade e interesse pelos estudos, o que acaba resultando em evasão e 
repetência, sendo maior no período noturno. De acordo com o 
rendimento/movimento escolar nos últimos anos foi: 

 
 
Rendimento Escolar - Ano 2012 

Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono 
Total de 

Aprovados 
Aprovados 

por Conselho 
de Classe 

Ensino Fundamental 9 anos 
6º Ano 83,10% 30,51% 7,75% 9,15% 
7º Ano 88,17% 30,87% 10,06% 1,78% 
8º Ano 76,63% 29,08% 19,02% 4,35% 
9º Ano 82,12% 49,19% 8,61% 9,27% 

Total do Ensino 82,35% 34,59% 11,76% 5,88% 
Fonte: SERE / ABC  

        
 
Rendimento Escolar - Ano 2013 

Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono 
Total de 

Aprovados 
Aprovados 

por Conselho 
de Classe 

Ensino Fundamental 9 anos 
6º Ano 88,55% 7,76% 9,92% 1,53% 
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Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono 
Total de 

Aprovados 
Aprovados 

por Conselho 
de Classe 

Ensino Fundamental 9 anos 
7º Ano 83,47% 16,83% 14,88% 1,65% 
8º Ano 79,68% 16,78% 12,30% 8,02% 
9º Ano 77,85% 22,76% 12,03% 10,13% 

Total do Ensino 81,91% 16,16% 12,23% 5,86% 
 
 
 
 
Rendimento Escolar - Ano 2014 

Ensino/Série 
Taxa de Aprovação  

Taxa de 
Reprovação 

 
Taxa de 

Abandono 
Total de 

Aprovados 
Aprovados 

por Conselho 
de Classe 

Ensino Fundamental 9 anos 
6º Ano 92,62% 14,16% 4,92% 2,46% 
7º Ano 86,05% 22,52% 12,40% 1,55% 
8º Ano 81,58% 23,66% 14,91% 3,51% 
9º Ano 82,86% 30,34% 13,14% 4,00% 

Total do Ensino 85,56% 23,16% 11,48% 11,52 
 

 O resultado obtido pela escola no IDEB no ano de 2005 foi de 3,8. Em 
2007 foi  de 3,7 e em 2009 foi de 4,1, em 2011 foi de 3,4 e em 2013 foi de 3,9. 
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É importante para a escola estar fazendo sempre uma análise e reflexão de 
sua ação pedagógica a fim de garantir aos alunos não só o acesso, mas a 
permanência na escola, estando atenta às dificuldades de aprendizagem dos 
alunos. 
 A nossa escola preocupa-se em acolher os alunos e este processo envolve 
lidar com emoções, motivações, valores e atitudes do aluno em relação ao outro, 
suas responsabilidades e compromissos. Os nossos alunos devem ser 
preparados para atuar no mundo do trabalho e, portanto, precisam ser levados a 
dominar o processo de leitura, escrita e cálculo. 
 O Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado-EF tem o propósito 
de desenvolver as inteligências e auxiliar as pessoas a atingir harmonia na 
vivência dos conhecimentos, reconhecendo que todos tem capacidades 
cognitivas diferenciadas e estilos de aprendizagens contrastantes. Assim 
cumpriremos o propósito de educar para a compreensão e para ajudar os alunos 
a encontrar o seu próprio equilíbrio. É nossa preocupação formar pessoas 
engajadas e competentes que sonham com uma sociedade humanizada, justa, 
verdadeira e alegre.  
 É missão do colégio, efetivar o processo de apropriação do conhecimento 
sistematizado, proporcionando uma maior interação de todos para juntos 
buscarmos uma melhor qualidade de vida e em ajudar cada indivíduo a 
desenvolver todo o seu potencial e a tornar-se um ser humano completo e não um 
mero instrumento da economia, mas um cidadão capaz de atuar de forma a 
transformar o meio social onde vive. Este processo de apropriação do 
conhecimento sistematizado deve estar acompanhado pela educação do caráter, 
a abertura cultural e o despertar da realidade social. O colégio procura também 
ser para os alunos o local de aprimoramento de valores e atitudes. É 
compromisso do colégio despertar no aluno o senso crítico, torná-lo um ser 
humano participativo, fraterno, liberto de preconceitos, ignorância e egoísmo.  
 Para que o colégio alcance o objetivo de formar cidadãos participativos e 
conscientes de seu papel na sociedade, procura desenvolver a gestão 
democrática e participativa envolvendo a participação e co-responsabilidade de 
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todos os segmentos da comunidade escolar num processo de liderança com 
significativa habilidade e sensibilidade, procurando obter o máximo de 
contribuição e participação na tomada de decisões coletivas, através da liberdade 
de expressão, de espaço para demonstrar conhecimento e trocas, agindo como 
atores do processo de maneira responsável, criativa e autônoma, buscando a 
melhoria da educação. Assim estaremos formando cidadãos para uma sociedade 
educadora e democrática. 

O colégio está inserido numa realidade social e, não pode trabalhar isolado. 
É necessário incorporar a participação da família e de toda a comunidade no 
processo educacional, proporcionando a formação da capacidade de 
aprendizagem onde nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e 
habilidades, nem aprendem da mesma maneira, o que exige uma atenção 
especial por parte de toda a equipe escolar, para que todos possam se integrar no 
processo de aprender e, aprender permanentemente. É fundamental que o 
colégio se constitua numa ajuda intencional, sistemática, planejada e continuada 
aos alunos, sendo diferente dos processos educativos que ocorrem na família e 
na sociedade. O colégio e a comunidade procuram trabalhar num processo de 
interação contínuo e permanente entre o que o aluno aprende na escola e o que 
ele traz de casa para a escola. Esta interação entre escola e comunidade propicia 
a criação de ambientes culturais diversificados que contribuam para o 
conhecimento e para a aprendizagem do convívio social. 

Nesse processo, é fundamental o sistema de avaliação do desempenho do 
aluno e de seu rendimento escolar que é contínuo, cumulativo e processual, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, de acordo com o 
currículo e objetivos propostos em cada disciplina, dando-se relevância à 
atividade crítica, à capacidade de síntese e à elaboração pessoal, sobre a 
memorização. 

A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão 
contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e 
a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como 
adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo. Para 



463 

 

o aluno, é o instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, 
dificuldades e possibilidades para reorganização de seu investimento na tarefa de 
aprender. Para a escola, possibilita a definição de prioridades e a localização dos 
aspectos das ações educacionais que demandam maior apoio. Ela é realizada em 
função dos conteúdos, onde os professores se utilizam de métodos e 
instrumentos diversificados, proporcionando, no mínimo, três instrumentos 
avaliativos, a fim de que se possa assegurar o acompanhamento do pleno 
desenvolvimento dos alunos. 

Para os alunos de baixo rendimento escolar, ou média abaixo de 6,0 será 
proporcionada a recuperação de estudos, de forma paralela, ao longo do período 
letivo. Ela é um direito dos alunos, independentemente do nível de apropriação 
dos conhecimentos básicos de cada um. 

 No colégio são propostas também atividades específicas de recuperação 
em período contraturno para os alunos dos 6º anos em Sala de Apoio à 
Aprendizagem, nas disciplinas de Português e Matemática, com uma carga 
horária de 4 horas aulas por semana em cada disciplina. Temos também 
professores que realizam um plantão em período contraturno ou em horário 
destinado ao cumprimento de sua hora-atividade para sanar dúvidas relacionadas 
aos conteúdos. Além disso, oferta também a Sala de Recursos Multifuncional Tipo 
1 aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Possui também o 
Programa Mais Educação com o atendimento de 5 atividades diferenciadas, nas 
quais os alunos são atendidos em contraturno, permanecendo no colégio o dia 
todo. Os professores utilizam-se também de monitoria, onde os alunos com maior 
facilidade na assimilação dos conteúdos auxiliam os colegas com maior 
dificuldade na realização de atividades.  
 Sabemos que o mais importante não é só ficar criando mecanismos de 
recuperação, mas sim alterar a dinâmica da sala de aula, atendendo ao aluno em 
suas necessidades no processo e não encaminhá-los para outros momentos, sem 
que ele se sinta seguro para prosseguir. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

A gestão escolar democrática precisa ser compreendida como um trabalho 
fundamental e de extrema importância atualmente nas escolas. Não é possível 
pensar em educação onde as questões sejam resolvidas de modo estanque e por 
uma minoria dominante.   

A gestão escolar precisa ser pensada em função de todas as questões que 
envolvem a escola, sejam elas de cunho administrativo, financeiro ou pedagógico, 
tendo como objetivo primordial a educação e a formação dos alunos.  

Assim, para que a escola tenha um bom desenvolvimento em todos os 
aspectos,é preciso pensar no processo de gestão e compreender que este deve 
ocorrer de forma democrática, possibilitando a participação de todos os 
envolvidos com a escola no processo de tomada de decisões. Trabalhar em 
conjunto, dando vez e voz a todos garante um processo de gestão transparente e 
possibilita um maior compromisso e responsabilidade acerca dos mesmos 
objetivos, visando a concretização do fim maior que é a garantia da aprendizagem 
aos alunos e o sucesso escolar. 

 É preocupação pensar em garantir aos alunos um ambiente saudável para 
os estudos, que oportunize condições indispensáveis para que estes, em sua 
grande maioria, em fase de formação, possam expressar seus interesses, suas 
ambições e ampliar seus horizontes, tornando-se cidadãos aptos a participar de 
maneira ativa em todos os setores da sociedade.   Assim, busca-se oferecer 
condições essenciais para que o processo de ensino e aprendizagem possa 
ocorrer de acordo com as legislações vigentes, oferecendo condições e garantias 
para a formação do aluno capaz do exercício da cidadania e da transformação 
social. 

 Neste processo, é muito importante a participação das famílias e/ou 
responsáveis, assumindo juntos, o compromisso com a educação. Além disso, 
precisa contar com o apoio das instâncias colegiadas, trabalhando unidos e 
buscando desenvolver todas as atividades administrativas, didáticas e 
pedagógicas que conduzam a efetivação da aprendizagem. 
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Assim, Justifica-se a participação no processo de eleição deste colégio, 
visto que se trata de um momento democrático em que a participação efetiva da 
comunidade escolar deve ser considerada.  

 
 
  
4. OBJETIVOS 
 
 

- Assegurar uma gestão democrática buscando fazer a mudança no processo 
de ensino e aprendizagem, fundamentada em processos de decisão coletiva, 
na socialização do conhecimento, na construção da cidadania e comprometida 
com a transformação social da escola e da sociedade; 
- Cumprir e fazer cumprir o que determina a LDBEN, o Regimento Interno e 
Projeto Político Pedagógico; 
- Zelar e promover o funcionamento efetivo dos órgãos colegiados da escola, 
compartilhando decisões e responsabilidades, com vistas a reunião de ideias 
para melhor conduzir o processo ensino-aprendizagem; 
- Garantir um ambiente harmonioso e reflexivo onde os envolvidos nesta 
comunidade escolar sintam-se comprometidos com o processo educativo; 
- Zelar pelo patrimônio público e buscar sempre recursos para a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem; 
- Oferecer ao professor suporte pedagógico que possibilite a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem; 
- Viabilizar reuniões constantes de pais e mestres com vistas a manter diálogo 
aberto sobre o desempenho/rendimento do aluno, visando a disciplina escolar, 
o progresso do aluno e a divisão de responsabilidades; 
- Ampliar e dinamizar o acervo da biblioteca através de parcerias, compras, 
doações, visando assim a atualização e formação cultural e crítica de 
professores e alunos; 
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- Promover, organizar e viabilizar eventos que visem o desenvolvimento 
cultural, cognitivo, social e desportivo dos alunos, em consonância com os 
conteúdos estruturantes; 
- Melhorar a qualidade do ensino, motivando e efetivando a permanência do 
aluno na escola, evitando a evasão e o abandono escolar; 
- Criar mecanismos de participação que traduzam o compromisso de todos os 
envolvidos com a educação na melhoria da qualidade de ensino e no 
aprimoramento do processo pedagógico; 
- Garantir e assegurar condições para que a diversidade étnico-racial, a 
igualdade social e a inclusão de portadores de necessidades especiais, façam 
parte do cotidiano escolar buscando informações com pessoas especializadas 
na área; 
- Preservar a transparência quanto à execução dos recursos financeiros junto 
a comunidade escolar; 
- Estimular, orientar e acompanhar a implementação do Político Pedagógico,  
a fim de garantir a sua efetivação e a aprendizagem dos alunos,, evitando a 
evasão escolar, utilizando-se de diversas atividades extraclasse: passeios, 
excursões, mostras-culturais e jogos intercolegiais;  
- Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da compreensão da 
realidade, para que possa contribuir em sua transformação; 
- Proporcionar meios para um bom relacionamento entre professores, alunos, 
funcionários e comunidade escolar; 
- Promover reuniões, encontros e palestras com pais, alunos, professores, 
funcionários, equipe pedagógica e direção, a fim de discutir problemas que 
afetam nossa comunidade;  
- Estreitar relações entre a escola, as famílias e a comunidade, visando maior 
interação na busca por melhores resultados; 
- Promover a interatividade com os estudantes:  incentivar e realizar gincanas 
culturais, cívicas e esportivas, exposições, competições, teatros, festivais, 
feiras, festas populares, desenvolvendo a criatividade, a arte, a iniciativa e o 
espírito de equipe dos alunos; 



467 

 

- Manter a Escola como um espaço prazeroso: relacionamento interpessoal 
harmônico, adequação do espaço físico sempre que necessário, contribuindo 
para o bem estar de todos os segmentos. 

 
5. METAS 
 
 

Diminuição dos índices de evasão, abandono e reprovação; 
Melhorar os índices de aprovação e os resultados alcançados pela escola; 
Minimizar o número de alunos aprovados por Conselho de Classe e dos 
alunos aprovados com progressão parcial; 
Incentivar o maior envolvimento e compromisso de todos os profissionais da 
escola com a qualidade de ensino ofertado; 
Buscar financiamentos para o desenvolvimento de projetos e oficinas na 
escola, envolvendo toda a comunidade escolar. 
Proporcionar avaliações contínuas das ações e trabalhos desenvolvidos na 
escola. 
Buscar o comprometimento dos profissionais da escola com as normas 
regimentais e disciplinares; 
Fortalecer a participação da coletividade no planejamento de atividades no 
intuito de melhorar os resultados; 
Minimizar os índices de evasão na Educação de Jovens e Adultos; 
Difundir o conceito de gestão democrática baseada na divisão de 
responsabilidades; 
Incentivar uma maior participação e acompanhamento dos pais e/ou 
responsáveis na educação dos filhos; 
Melhorar a disciplina dos alunos na sala de aula e na escola, garantindo um 
bom relacionamento entre alunos, professores, funcionários e comunidade; 
Desenvolver estratégias visando diminuir os índices de indisciplina dentro e 
fora das salas de aula; 
Melhorar a qualidade de ensino ofertada pela escola; 
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6. AÇOES/ESTRATÉGIAS 
 
 
6.1. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 
De acordo com a Legislação a gestão democrática é obrigatória em 

qualquer órgão público, principalmente na educação. O papel do gestor não se 
restringe à função meramente burocrática; é necessário estabelecer um 
relacionamento entre meios e fins para superação de problemas educacionais e 
administrativos. Algumas características da gestão escolar democrática são: o 
compartilhamento de decisões e informações, a preocupação com a qualidade da 
educação e com a relação custo-benefício, a transparência, fatores que são 
operacionalizados por instâncias colegiadas, tais como os conselhos escolares. 

 Buscar financiamentos para o desenvolvimento de projetos e 
oficinas na escola, envolvendo toda a comunidade escolar; 

  Proporcionar avaliações contínuas das ações e trabalhos 
desenvolvidos na escola; 

 Buscar o comprometimento dos profissionais da escola com as 
normas regimentais e disciplinares; 

 Fortalecer a participação da coletividade no planejamento de 
atividades no intuito de melhorar os resultados; 

 Minimizar os índices de evasão na Educação de Jovens e Adultos; 
 Difundir o conceito de gestão democrática baseada na divisão de 

responsabilidades; 
 Incentivar uma maior participação e acompanhamento dos pais e/ou 
 Melhorar a disciplina dos alunos na sala de aula e na escola, 

garantindo um bom relacionamento entre alunos, professores, 
funcionários e comunidade; 

 Desenvolver estratégias visando diminuir os índices de indisciplina 
dentro e fora das salas de aula; 

 Melhorar a qualidade de ensino ofertada pela escola; 
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6.2. AVALIAÇÃO 
 
        A avaliação é parte integrante e fundamental do processo educativo. Por 
meio dela, o professor fica sabendo como está a aprendizagem dos alunos e 
obtém indícios para refletir e melhorar a sua própria prática pedagógica. Um bom 
processo de ensino-aprendizagem na escola inclui uma avaliação inicial para o 
planejamento do professor e uma avaliação ao final de uma etapa de trabalho 
(seja ela um tópico da matéria, um bimestre ou um ciclo). 
          A avaliação deve ser um processo, ou seja, deve acontecer durante todo o 
ano, em vários momentos e de diversas formas: 

Refletir e analisar os resultados obtidos através das avaliações institucionais 
ou da escola para nortear mudanças de ações, estratégias e procedimentos de 
ensino; 
Buscar a melhoria do desempenho dos alunos em avaliações externas; 
Conscientizar os docentes do valor da avaliação como parâmetro diário para 
um replanejar constante das ações pedagógicas; 
Reorganizar o tempo destinado ao Conselho de Classe de forma a propiciar a 
discussão reflexiva que reoriente a prática do professor em sala, favorecendo 
a valorização da avaliação enquanto processo, resultado de um trabalho 
pedagógico pensado no PTD; 
Organizar tempos para estudos e reflexões sobre o sistema avaliativo e sua 
concepção. 
Acompanhar, analisar e buscar soluções para compreender as causas da 
evasão e reprovação do estudante, de forma a melhorar a qualidade da 
educação no colégio; 
Divulgar e refletir com a comunidade os rendimentos escolares de cada 
bimestre letivo; 
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6.3. PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

O maior objetivo da escola é fazer com que os alunos aprendam e 
adquiram o desejo de aprender cada vez mais e com autonomia e qualidade. Isto 
ocorre por meio de uma ação planejada do professor. 

A prática pedagógica do professor precisa estar focada no 
desenvolvimento dos alunos, observando-os de perto, conhecendo e 
compreendendo suas diferenças e individualidades. O professor precisa estar 
pronto para demonstrar interesse por eles, conhecendo sua dificuldade e 
incentivando suas potencialidades. 
Conscientizar os docentes da importância da construção de um currículo 
adequado aos alunos, principalmente do aluno do período noturno; 
Cobrar a redução efetiva do número de alunos por sala, principalmente naquelas 
onde haja alunos de inclusão; 
Reavaliar e readequar as funções do pedagogo na escola, visto que os mesmos 
estão com acúmulo de funções, algumas das quais se sobrepõem à atuação 
pedagógica propriamente. 
Buscar novas soluções, criar situações que exijam o máximo de exploração por 
parte dos alunos e estimular novas estratégias de compreensão da realidade; 
Solicitar junto ao município o auxílio da rede de apoio escolar na área da saúde, 
assistência social e judicial; 
Buscar a adequação dos currículos às questões sociais e à realidade escolar; 
Incentivar a participação de todos os profissionais na Semana Pedagógica da 
Escola e repassar todos os estudos e trabalhos desenvolvidos aos professores 
que assumem as aulas na escola posteriormente; 
Dedicar todo o esforço possível para a realização da hora atividade concentrada 
por área, buscando favorecer o trabalho coletivo  na elaboração e efetivação do 
PTD; 
Organizar tempos necessários para o acompanhamento mais rotineiro pela 
equipe aos professores que tem dificuldades com o desenvolvimento do seu 
trabalho em sala; 
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Buscar junto a Mantenedora a contratação de mais pedagogos para atender a 
escola; 
Criar espaços de discussão e reflexão sobre ensino e aprendizagem, conforme a 
necessidade; 
Desenvolver hábitos rotineiros que favoreçam a leitura em todo o contexto   
escolar nas diferentes disciplinas, criando com isto um compromisso entre todos 
os docentes em fomentar o interesse dos alunos pela leitura;  
Acompanhar os resultados do ensino e estimular a criação de meios para 
superação de resultados negativos; 
Incentivar a participação dos professores em atividades destinadas à sua 
formação continuada; 
Tornar as reuniões pedagógicas e as atividades de planejamento mais atraentes e 
participativas, estimulando e incentivando a produção de uma metodologia de 
trabalho mais dinâmica e atraente em sala de aula. 
Desenvolver aulas dinâmicas paralelas visando recuperar alunos com possíveis 
dificuldades na aprendizagem; 
Construir um acervo de materiais pedagógicos que propicie o enriquecimento das 
aulas; 
Incentivar a utilização da biblioteca, do laboratório de ciências, do Laboratório de 
Informática e de todos os espaços da escola para utilização das atividades 
escolares; 

 
 
 

6.4  ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA ESCOLA 
 

Um dos principais desafios atuais de nossas escolas é fazer com que 
crianças e adolescentes nela permaneçam e consigam concluir os níveis de 
ensino em idade adequada, e que jovens e adultos também tenham os seus 
direitos educativos atendidos. 
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É missão da escola, oferecer boas oportunidades de aprendizagem a todos 
os cidadãos: 
Promover o acesso e garantir a permanência e o sucesso dos alunos na escola, 
mantendo o adolescente em idade compatível, inserido no contexto escolar; 
Promover, pelo menos, uma reunião bimestral informativa e de sensibilização com 
os pais ou responsáveis pelos alunos e com os parceiros da escola; 
Realizar visitas às casas dos alunos faltosos e desistentes buscando 
compreender, no contexto familiar, as causas da evasão e incentivar o retorno à 
escola; 
Palestras dirigidas aos alunos para que os mesmos possam, através de 
informações atuais, sentir-se estimulados a frequentar as aulas, percebendo que 
os conhecimentos adquiridos na Escola serão necessários para que possam 
enfrentar um mundo globalizado onde a mudança se faz diariamente; 
Estimular a leitura e pesquisa através da realização de projetos, gincanas, 
concursos e campanhas literárias; 
Apoiar e estimular o trabalho e as atividades desenvolvidas pela Sala de 
Recursos Multifuncional Tipo l, visando um melhor desenvolvimento de 
habilidades nos domínios cognitivos, afetivos e psicomotor dos nossos 
educandos;  
Incentivar a criação de grupos de estudos monitorados pelos alunos que 
apresentarem melhor rendimento escolar; 
Oferecer aulas de reforço em horário contrário para os alunos com dificuldades de 
aprendizagem; 
Criar estratégias para efetivar a participação dos pais na escola de forma mais 
comprometida e assídua; 
Procurar atender a diversidade de alunos matriculados na escola, no intuito de 
promover efetivamente a inclusão social; 
Realizar semestralmente palestras educativas para toda a comunidade escolar; 
Conscientizar educadores, famílias e adolescentes sobre a importância da 
educação formal e da frequência dos alunos às aulas; 
Cobrar das famílias o senso de responsabilidade em relação à educação dos 
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filhos; 
Manter contato direto com o aluno evadido ou em processo de evasão, que vai 
desde a conversa com o próprio aluno, visitas a casa, convocação aos pais até o 
encaminhamento de determinados casos para o Conselho Tutelar e as redes de 
proteção; 
Adaptar o currículo e os conteúdos das disciplinas, tornando-os mais próximas da 
realidade dos alunos, especialmente daqueles com dificuldades de aprendizagem; 
Analisar e refletir acerca dos resultados obtidos pela escola, buscando o 
replanejamento das ações utilizando-se de metodologias e estratégias de ensino 
que proporcionem melhor aproveitamento e resultados; 
Conscientização sobre a importância do estudo para o crescimento interior e a 
auto-realização; 

 
 
6.5. AMBIENTE EDUCATIVO 
 
 A escola é o espaço de vivência e convivência onde se estabelecem 
relações sociais entre todos os sujeitos. Este ambiente educativo se constitui 
como um espaço das diversidades, das diferenças e dos conflitos entre gerações.  
Todas as relações estabelecidas no ambiente educativo devem estar voltadas 
para os princípios de cooperação e solidariedade, de satisfação com a escola, de 
comprometimento e participação, de respeito nas relações escolares, de combate 
à discriminação, disciplina e respeito aos direitos de crianças e adolescentes: 
Estimular e apoiar a organização dos alunos para que atuem em ações conjuntas, 
solidárias, cooperativas e comunitárias, desenvolvendo nestes a 
corresponsabilidade e gestão compartilhada nas decisões e projetos da escola; 
Buscar amparo nas redes de atendimento e acompanhamento das crianças e 
adolescentes em situação de risco, eficiente no estado e municípios; 
Conscientizar sobre a importância da sua contribuição para o bem estar da 
comunidade; 
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Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e 
confraternizações que possam melhorar a auto-estima e a interação entre os 
diversos segmentos da escola; 
Realizar oficinas/fóruns para abordagens que possam orientar e integrar às 
famílias a escola, oferecendo ações que visam promover a práticas promotoras 
da saúde, educação/orientação sexual, ao uso indevido de drogas, a 
higiene/limpeza (ambiente físico da escola, do corpo, dos objetos de uso pessoal), 
educação nutricional, etc.  
Realizar semestralmente palestras educativas para toda a comunidade escolar;  
Manter contato direto e transparente com a comunidade, construindo um 
relacionamento harmonioso de forma que os pais percebam a importância de sua 
participação para a concretização de uma escola de qualidade; 
Saber respeitar o "próximo", independente de suas peculiaridades e diferenças; 
Solicitar apoio ao Ministério público  para busca de orientações e 
acompanhamento dos casos mais graves presentes no ambiente escolar; 
Estimular a elaboração de projetos que atendam a diversidade presente na 
escola, procurando difundir ações afirmativas no combate aos diversos tipos de 
preconceito, construindo uma escola verdadeiramente cidadã; 
Conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para obtenção 
de um funcionamento integral da escola, estimulando uma relação de igualdade, 
respeito e consideração mútuos. 
 
 
6.6. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA 
ESCOLA 
 
 É um dos itens fundamentais que contribui para a qualidade da educação, 
pois as condições de trabalho de todos os profissionais da escola interferem 
diretamente no resultado do processo de ensino-aprendizagem. A formação 
continuada e permanente é um dos indicadores imprescindíveis para a 
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estabilidade do corpo docente e para a consolidação dos processos e vínculos de 
aprendizagem, fator que contribui para a melhoria e qualidade da educação. 
Capacitação profissional dos docentes através de formação continuada, palestras, 
dinâmicas de grupo, troca de experiências, além de estimulá-los a estar sempre 
em busca de novos conhecimentos; 
Conscientizar os professores da necessidade de encontrar caminhos adequados 
e prazerosos para a concretização do processo ensino-aprendizagem, 
construindo, um ambiente estimulador e agradável; 
Estimular todos os profissionais da educação à qualificação e ao aperfeiçoamento 
profissional, oferecendo condições e incentivo para participarem de cursos, 
seminários, encontros, palestras, entre outros;    
Reelaboração do Projeto Político Pedagógico com participação de todos os 
segmentos da escola; 
Promover grupos de estudo envolvendo temas de interesse dos professores, 
incluindo-se também documentos que norteiam a Educação Básica (LDB, 
Currículo, Regimento das Escolas Públicas, resultados do IDEB, etc.) com 
participação dos profissionais lotados no estabelecimento;     
Elaborar juntamente com os professores estratégias para o uso mais continuo do 
laboratório de informática; 
Valorizar os funcionários da escola para que participem concretamente no 
processo educativo, estimulando-os e inserindo-os no processo, fazendo com que 
percebam que também são educadores; 
Oferecer boas condições de trabalho aos professores e funcionários para que 
tenham sempre motivação na realização do trabalho diário, para que seja 
dinâmico e harmonioso; 
Promover reuniões para discussão e reestruturação do Projeto Político 
Pedagógico com a participação de todos; 
Promover um amplo debate em sociedade sobre aplicação do ECA, visando o 
entendimento maior sobre este estatuto, bem como o papel e a responsabilidade 
de cada um  na educação; 
Organizar projetos ou atividades (palestras, cursos de extensão, etc ) que 
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favoreçam o trabalho com os temas apontados nos desafios educacionais 
buscando parceria em universidades, ONGs, organizações religiosas, 
organizações governamentais, etc; 
Valorizar os funcionários da escola para que participem concretamente no 
processo educativo, estimulando-os e inserindo-os, fazendo com que percebam 
que também são educadores; 
Realizar reuniões individuais com os professores de acordo com a necessidade 
para orientações e acompanhamento da prática pedagógica; 
Incentivar a participação dos professores em atividades destinadas à sua 
formação continuada. 
 
6.7 AMBIENTE FÍSICO ESCOLAR 
 
Batalhar para que a escola seja atendida com mais recursos (financeiros e 
materiais) para satisfazer as necessidades diárias da escola; 
Buscar parcerias junto à comunidade, a órgãos públicos, no intuito de atender às 
necessidades dos educandos e da comunidade escolar em geral, nas dimensões 
sociais, afetivas e intelectuais; 
Realizar, sempre que necessário, reparos no prédio como pinturas, consertos, 
reformas, etc; 
Solicitar junto a SEED recursos para reparos e reformas; 
Tratar com o máximo zelo o patrimônio público, realizando a manutenção 
constante e necessária para garantir um ambiente agradável a todos na escola; 
Lutar para que sejam realizadas as reformas necessárias no prédio da escola, 
buscando recursos em todas os âmbitos possíveis; 
Possibilitar a acessibilidade do prédio para o atendimento às pessoas com 
necessidades especiais; 
Ampliar a quantidade de kits de cestos de lixo recicláveis no pátio, para que haja 
conscientização da preservação do meio ambiente; 
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7. AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 
 
 
Partindo do pressuposto de que as propostas apresentadas  neste plano de 

ação contemplam as exigências e necessidades visíveis para o bom 
funcionamento do Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado – Ensino 
Fundamental e Médio,  sendo fundamental que a utilização de práticas que 
favoreçam o processo educativo sejam constantemente repensadas a fim de  
atribuir  meios dinâmicos no intuito de alcançar os objetivos pedagógicos 
propostos em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola. É 
indispensável que diagnósticos e avaliações sejam constantemente incorporadas 
na rotina escolar visando proporcionar a identificação da realidade em que a 
escola está inserida, favorecendo a tomada de decisões e mudanças de atitudes 
desde contribuam para o crescimento e êxito da mesma. Possibilita também estar 
projetando novas possibilidades, novos caminhos, novas questões. A avaliação 
possibilita uma dimensão reflexiva bastante forte, que deve ser ressaltada, 
deixando de ser apenas uma identificadora de problemas, mas, produtora de 
possíveis soluções que venham de encontro aos objetivos propostos. 

O processo avaliativo é intrínseco ao processo de ensino-aprendizagem e 
é próprio do ambiente escolar. Assim como as ações de uma gestão democrática 
devem passar obrigatoriamente, pela avaliação contínua de todos os envolvidos 
com a educação e de toda a comunidade escolar. O ato de avaliar e reavaliar 
para poder redefinir as ações permite mudanças qualitativas no processo de 
ensino e aprendizagem ofertados pela escola.  O Plano de Ação para este 
estabelecimento é um documento público, e sua ciência,  bem como sua 
execução, é de  interesse para toda a comunidade escolar,  necessitando a 
realização de um feedback constante. 

Compreendemos que todos os momentos sociais, reuniões pedagógicas, 
reuniões de pais e mestres, conselho escolar e outros momentos em equipe são 
momentos imprescindíveis e de fundamental importância para a avaliação das 
ações que estão propostos neste plano de gestão.  
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Assim, a avaliação da proposta pode e deve ser realizada periodicamente, 
preferencialmente ao final de cada semestre letivo, oportunizando analisar os 
pontos positivos e satisfatórios realizados e os pontos negativos que necessitam 
de replanejamento. Dessa forma, garantimos que as metas e ações propostas 
possam se efetivar, levando ao alcance dos objetivos.  
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27.1. PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA  
 

Dimensão: Gestão Democrática 

INDICADOR PROBLEMAS E DESAFIOS 
AÇÕES RECURSOS   (COM O QUE FAZER) 

CRONO- ENVOLVIDOS (PARTICIPANTES DA AÇÃO METAS RESULTADOS ESPERADOS RESPONSÁVEL (O QUE FAZER) GRAMA 
  (QUANDO FAZER) 

Informação democratizada 
Melhorar a informação através da  criação de  mecanismos facilitadores; 

Utilização de mecanismos virtuais e físicos;                     Contato direto com a família; 

Site da escola, murais, reuniões de pais, reuniões pedagógicas; e-mail; bilhetes e informativos; 

Durante o ano letivo; Comunidade escolar; 
Possibilitar o alcance da informação para o maior número de pessoas 

Alcançar e dar ciência da informação para o maior número de pessoas possível; 
Secretaria e direção 

Conselhos escolares atuantes 

Melhorar e qualificar os debates acerca da aprendizagem dos alunos; Oportunizar e melhorar a participação das instâncias colegiadas na tomada de decisões relativas ao Colégio; 

Promover cursos e capacitações de qualificação e formação;              Incentivar a maior participação das instâncias colegiadas nas decisões da escola; 

Recursos provenientes da mantenedora, proporcionando cursos aos profissionais da educação; 

Início do 1º semestre; Direção e Conselho Escolar 

Melhorar o entendimento do funcionamento escolar para proporcionar maior qualidade na educação a partir da participação e envolvimento; 

Maior integração entre escola e comunidade;  Maior qualidade na educação 
Direção com o apoio da mantenedora; 

Participação efetiva de estudantes, pais, mães ou responsáveis legais e comunidade em geral 

Ausência  de participação da família na vida escolar de seus filhos;                     Desinteresse e descompromisso da família com a educação escolar; Desinteresse e falta de participação da comunidade nos programas e projetos da escola 

Promover a aproximação da família através de ações pontuais;                  Reuniões com os pais sobre a importância da família na educação dos filhos e do cumprimento da Legislação;   Convocação e assinatura de documento formal;   

Palestras;                             Reuniões;                            Conversas informais com pais e alunos;    Campanhas; 

Em reuniões bimestrais; 
Comunidade Escolar e familiares dos alunos; 

Maior participação e envolvimento da família;     Maior comprometimento de todos os envolvidos com a educação; Maior participação da comunidade nas campanhas, projetos e atividades; 

A melhoria do relacionamento escola/família e ensino  e aprendizagem; Maior envolvimento de todos para melhor efetivação dos programas e projetos; 

Equipe Pedagógica e Direção; 
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e institucionais; Incentivo para a participação da comunidade nos programas e projetos que a escola participa e desenvolve; 

Parcerias locais e relacionamento da escola com os serviços públicos 
Aproximação e melhoria no diálogo; 

Buscar junto a comunidade essa aproximação, procurando reforçá-la; 

Promover o diálogo entre os responsáveis pelas empresas da comunidade e órgãos públicos; 

No início do 1º e 2º semestre e sempre que se fizer necessário; 

Direção,  Equipe Pedagógica e responsáveis pelos órgãos públicos e privados; 
Melhoria da escola e seu entorno; Qualidade do ensino; Direção e equipe pedagógica; 

Tratamento aos conflitos que ocorrem no dia a dia da escola 

Dificuldade de relacionamento pais, professores, alunos e direção; 

Reuniões de pais específicas por sala;                   Palestras;                                Convocações aos pais e orientações aos alunos; 

Ações na escola com desenvolvimento de projetos, buscando auxílio na mídia local; 

Início do 1º bimestre e sempre que necessário; 
Comunidade Escolar e familiares dos alunos; 

Melhorar o relacionamento entre os pares; 
Diminuição dos conflitos do cotidiano escolar; 

Direção, Equipe Pedagógica, professore, funcionários; 

Participação da escola no repasse Desenvolver práticas Promoções e parcerias com a Reuniões com a APMF e o Conselho Uma vez por bimestre ou APMF; Realizar  atividades extracurriculares, Melhor satisfação dos alunos com a Direção; Conselho Escolar e APMF 
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de recursos públicos pedagógicas inovadoras e com recursos pedagógicos insuficientes; 

comunidade local e APMF; escolar para tomada de decisões;             Promoção de eventos; 

sempre que se fizer necessário; atividades pedagógicas diferenciadas e mais inovadoras; 

escola;                           Aulas diferenciadas e inovadoras para melhor aprendizagem; 

 
 
 

Dimensão: Prática Pedagógica 
      

INDICADOR PROBLEMAS E DESAFIOS 
AÇÕES RECURSOS   (COM O QUE FAZER) 

CRONO- ENVOLVIDOS (PARTICIPANTES DA AÇÃO METAS RESULTADOS ESPERADOS RESPONSÁVEL (O QUE FAZER) GRAMA 
  (QUANDO FAZER) 

Proposta pedagógica curricular (PPC) definida e conhecida por todos 

O descumprimento da proposta por alguns profissionais da educação; 

Buscar o real cumprimento da Proposta Curricular em todas as disciplinas; 

Cursos de capacitação e aperfeiçoamento; Participação e envolvimento nos cursos de capacitação do Programa Aceleração de Estudos – PAE 

Início do 1º e 2º semestre, na Semana Pedagógica; 

Todo o corpo docente, especialmente os profissionais novos; 

Maior comprometimento dos profissionais da educação na realização dos estudos e capacitações; 

Melhoria na prática pedagógica e na aprendizagem dos alunos e melhoria nos resultados, buscando redução nas taxas de abandono, reprovação, distorção idade série e aprovação por conselho de classe; 

Direção e Equipe Pedagógica 

Planejamento 

Dificuldade de tempo para realização e execução do que foi planejado para o ano letivo;                     Dificuldade para reunir os professores da mesma disciplina para o planejamento das aulas, organização atividades, projetos e eventos; 

Seleção dos conteúdos essenciais conforme o número de aulas;        Melhor aproveitamento da Hora Atividade para reunir os professores das disciplinas afins para o planejamento de ações para o ano 

Diretrizes Curriculares;          Caderno de Expectativas;     Projeto Político Pedagógico; Plano de Trabalho Docente; Reuniões de planejamento; Aproveitamento da hora atividade dos professores; 

Na semana pedagógica e ao final de cada bimestre; 
Equipe pedagógica e professores; 

Realizar o Plano de Trabalho Docente de acordo com a realidade e as especificidades das turmas;  Maior entrosamento entre os professores das mesmas turmas e/ou disciplinas; 

Melhor aplicabilidade do planejamento durante o desenvolvimento das aulas; Melhoria nos processos de ensino e aprendizagem da escola; 

Equipe pedagógica e os professores; 
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letivo; 

Contextualização 
Falta de pré-requisitos;         Aulas e atividades descontextualizadas; 

Reuniões com os professores do ano anterior para analisar os conteúdos trabalhados e os pré-requisitos dos alunos;           Realização de avaliação diagnóstica em todas as disciplinas; 

Atividades diferenciadas;    Livros didáticos, jornais, revistas; 
No início do 1º bimestre; Professores, alunos; 

Maior domínio  e assimilação dos conteúdos pelos alunos;                                     Melhoria no rendimento escolar dos alunos; 

Aulas mais dinâmicas e que atendam aos interesses dos alunos;                                    Melhor entendimento e compreensão dos conteúdos abordados; 

Equipe pedagógica e  Professores; 

Variedades das estratégias e dos recursos de ensino-aprendizagem 

Falta de recursos didáticos, pedagógicos e tecnológicos;                  Falta de incentivo para capacitação e aperfeiçoamento para o desenvolvimento de novas estratégias  e recursos de ensino; 

Grupos de estudos por área;              Utilização da hora atividade concentrada;                           Estratégias e recursos de aprendizagem diversificados, de acordo com a criatividade do professor;                                Sala de apoio;         Promoção de cursos de capacitação para os profissionais da educação; Incentivo a utilização dos recursos disponíveis no desenvolvimentos dos conteúdos das disciplinas; 

Material pedagógico diversificado;                           Materiais elaborados e confeccionados pelos professores;                           Materiais adquiridos com recursos financeiros da escola e ajuda da comunidade; 

Início do 1º bimestre;             Reuniões pedagógicas em contraturno; 

Direção, equipe pedagógica e professores; 

Maior investimento na aquisição de materiais didáticos e pedagógicos;      Oferta e realização de cursos de capacitação;         Maior participação nos cursos e eventos; 

Cumprimento das solicitações dos profissionais da educação   Dedicação, responsabilidade e melhoria da prática pedagógica;          Maior comprometimento do corpo docente; 

Direção e equipe pedagógica; 

Incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo 

Falta de compromisso de alguns profissionais para a organização e realização do trabalho coletivo;            

Empenho e compromisso de todos os profissionais na organização da Hora Atividade 

Recursos financeiros da mantenedora;                     Oferta de cursos de capacitação específicos por 

No decorrer do ano letivo; 
SEED, direção, Equipe Pedagógica,  funcionários; 

Efetivação do trabalho coletivo;                             Maior liberdade e autonomia ao profissional; 

Melhoria no relacionamento e integração do coletivo escolar; 
SEED, professores; 
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Autonomia restrita;           Resistência dos professores; 
concentrada por   áreas;                   Proporcionar capacitação aos profissionais por disciplinas ou áreas afins; 

área;                      Disponibilidade dos profissionais para mudança na atuação na prática pedagógica;            Maior investimento financeiro na formação dos profissionais; 

Prática pedagógica inclusiva 

Despreparo do professor para enfrentar o processo de inclusão;                     Falta de estrutura e conhecimento para o atendimento aos  alunos da inclusão;         Desarticulação entre o professor  especialista (AEE) e os professores das disciplinas; 

Oferta de cursos de capacitação voltados para o processo de inclusão e para o atendimento as diferenças atendidas em sala de aula;  Desenvolvimento de ações que possibilitem uma melhor inclusão dos alunos na sala de aula e na escola;   Melhoria na Infraestrutura da escola para o atendimento a esse alunado;                  Promover a articulação entre o professor especialista (AEE)  e os professores das disciplinas; 

Reuniões entre os professores da sala regular com o professor do AEE;      Incentivo a participação nos cursos de capacitação ofertados;                                Aproveitamento da hora atividade para a leitura de textos sobre a prática inclusiva; 

No início do 1º bimestre e nas reuniões pedagógicas; 
Direção, equipe pedagógica e professores; 

Realização do processo de inclusão com responsabilidade para que obtenha sucesso;     Efetivação dos cursos de capacitação voltados para as deficiências e orientações de atendimento especializado em sala de aula;                             Melhoria no atendimento aos alunos do Atendimento Especializado; 

Respeito às diversidades; Melhoria na prática pedagógica e melhoria na  aprendizagem dos alunos da inclusão, levando-os aos sucesso escolar;      Melhoria no desempenho escolar dos alunos; 

Direção, equipe pedagógica e professores; 

Programa de Aceleração de Estudos 
Falta de formação  dos profissionais para o desenvolvimento do 

Interesse, participação e dedicação no programa de 

Disponibilidade e interesse de participação por parte dos 

Ao longo do ano letivo e nas datas previstas pela mantenedora; 

Profissionais da sala do PAE, mantenedora, direção, Equipe 

Corrigir a distorção idade/ano dos alunos matriculados e inseridos nesta 

Prática pedagógica mais dinâmica;                                Oportunidade aos alunos com 
Direção e Equipe Pedagógica 
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trabalho com o Programa de Aceleração de Estudos; 

formação do PAE;                  Buscar a capacitação para melhor atuação nas turmas do PAE e para melhoria da prática pedagógica;           Utilização de estratégias e recursos diversos na prática pedagógica; 

profissionais nos cursos;                                   Prontidão para realização de um trabalho inovador  e dinâmico de sala de aula; 

Pedagógica, alunos; turma; distorção de avanços na aprendizagem e no ano letivo; 

 
 
 

Dimensão: Avaliação 
      

INDICADOR PROBLEMAS E DESAFIOS 
AÇÕES RECURSOS           (COM O QUE FAZER) 

CRONO- ENVOLVIDOS (PARTICIPANTES DA AÇÃO METAS RESULTADOS ESPERADOS RESPONSÁVEL (O QUE FAZER) GRAMA 
  (QUANDO FAZER) 

Acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos 

Falta de padronização dos instrumentos avaliativos por área e por quantidade de aulas; 

Estabelecer um sistema padronizado de avaliação com critérios e valores bem definidos por área e pelo número de aulas por ano;     Encontros por área para a troca de experiências entre os profissionais; 

Reuniões por disciplina;   Acompanhamento e execução dos processos avaliativos;                           Sensibilização dos profissionais;                       Acompanhamento  na elaboração dos planos de trabalho docente; 

No início do ano letivo; 
Professores, e Equipe Pedagógica; 

Cumprimento efetivo do PTD, com sucesso;           Melhoria dos índices de aprovação;                           Maior acompanhamento e assessoramento aos professores; 

Melhoria dos índices de aprovação, sem a intervenção do conselho de classe;                            Normatização do processo avaliativo; 

Direção, Equipe Pedagógica e  professores; 

Mecanismos de avaliação dos alunos 

Provas elaboradas em desacordo com o conteúdo trabalhado;                      O não comprometimento de todos os alunos; Desempenho insatisfatório nas 

Corrigir, revisar e aperfeiçoar os instrumentos de avaliação;                 Incentivar a participação nas avaliações externas, buscando alcançar um resultado 

Acompanhamento e assessoramento  constante da Equipe Pedagógica; Orientação e acompanhamento de todo o processo ( antes, durante e após); 

Em cada bimestre letivo; 
Professores,  Equipe Pedagógica e alunos; 

Aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação;                                             Maior comprometimento e responsabilidade dos alunos;                       Melhoria na prática pedagógica e na 

Estabelecimento de critérios avaliativos coerentes e bem definidos;                             Melhoria do desempenho dos alunos e nos índices obtidos 

Professores e Equipe Pedagógica; 
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avaliações externas ( SAEP, Prova Brasil) satisfatório; preparação dos alunos; pela escola; 

Participação dos alunos na avaliação de sua aprendizagem 

Desinteresse com a aprendizagem e com a formação acadêmica;         Falta de acompanhamento da família; 

Orientar os alunos sobre os hábitos de estudo;      Cobrar da família um maior comprometimento com a educação dos filhos;             Realização da auto avaliação dos alunos; 

Leitura de textos  e informativos sobre hábitos de estudos;                Reuniões de pais;              Formação grupos de estudos  de pais; 

1º bimestre letivo; 
Direção, Equipe Pedagógica, professores, pais e alunos; 

Maior comprometimento de alunos e pais com a educação; 

Melhoria do aprendizado escolar e sucesso dos alunos; 
Professores e Equipe Pedagógica; 

Avaliação do trabalho dos profissionais da escola 

Pouca informação sobre os critérios de avaliação e os mecanismos utilizados;       Falta de mecanismos para avaliação institucional dos profissionais da escola; 

Esclarecer os profissionais sobre os critérios e mecanismos adotados;       Adotar mecanismos próprios para avaliação dos profissionais da educação ; 

Reuniões;                           Autoavaliação;                    Reflexão;                  Avaliação Institucional; 
No 3º bimestre; 

Direção, Equipe Pedagógica, professores e funcionários 

Aperfeiçoamento profissional dos profissionais da escola; Reflexão e revisão da prática profissional e pedagógica; 

Melhoria da qualidade do ensino;                       Reflexão acerca da prática profissional e pedagógica para proposição de ações que visem a melhoria; 

Direção e Equipe Pedagógica; 

Acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de avaliação da escola e das redes de ensino 

Falta de conhecimento e acompanhamento dos resultados obtidos por todos os profissionais da escola; 

Reorganização do Plano de Trabalho docente considerando os indicadores oficiais e as especificidades da turma;                                      Possibilitar o acesso aos resultados a toda a comunidade escolar; 

Acompanhamento da equipe Pedagógica e direção;                                   Reuniões pedagógicas;        Reuniões de pais; 

Bimestralmente e quando se fizer necessário; 
Direção, Equipe Pedagógica e professores; 

Melhorar os índices de aproveitamento da escola;  Acompanhar os índices obtidos pela escola e propor ações para melhoria dos mesmos; 

Melhoria da qualidade de ensino;                                Melhoria nos índices nas avaliações futuras; 

Equipe Pedagógica e Professores; 

 
 

Dimensão: Acesso, permanência e sucesso na escola 
      

INDICADOR PROBLEMAS E DESAFIOS 
AÇÕES 

RECURSOS  (COM O QUE FAZER) 
CRONO- ENVOLVIDOS (PARTICIPANTES DA AÇÃO METAS RESULTADOS ESPERADOS RESPONSÁVEL (O QUE FAZER) GRAMA 

  (QUANDO FAZER) 
Falta dos alunos Desinteresse dos Reuniões Palestras de Ao final de cada Direção, equipe Melhoria da Aumento no Direção, Equipe 
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alunos e da família;                         Falta de comprometimento com o processo educacional; 

envolvendo pais e filhos;                       Levantamento dos alunos faltosos e convocação aos alunos e pais para esclarecimento da situação; Visitas as casas;                     Encaminhamento a rede de proteção da infância e adolescência;  Acompanhamento constante da frequência dos alunos; 

incentivo e sensibilização;                   Reuniões de orientação;  Conversas informais com as famílias;        Acompanhamento constante da Ficha de Frequência dos Alunos 

bimestre; pedagógica, professores, alunos, funcionários, pais e redes de proteção; 

frequência escolar;                               Melhoria na aprendizagem e no aproveitamento escolar; 

índices da escola;                                Diminuição dos índices de evasão e reprovação; 

Pedagógica e Professores ; 

Abandono 
Descompromisso com a educação;                               Falta de interesse pelos estudos;                                  Negligência dos responsáveis; 

Sensibilização sobre a importância dos estudos para a vida pessoal e profissional;     Acompanhamento da frequência dos alunos a escola;                                  Convocação aos pais e/ou responsáveis;                         Encaminhamento as redes de proteção; 

Vídeos educativos;            Palestras;                            Reuniões com a família, com as redes de proteção a criança e ao adolescente;, trabalhando em parceria;      Convocações, visitas... 

No início e fim de cada bimestre; 

Direção, professores, equipe, pais, alunos, rede de proteção a criança e ao adolescente; 

Minimizar os índices de abandono e evasão escolar; Trabalhar em conjunto com as redes de proteção; 

Diminuição do índice de abandono em 3%; 
Equipe Pedagógica e professores; 

Atenção aos alunos com alguma defasagem de aprendizagem 

Descompromisso da família com a educação;                     Questões disciplinares e/ou dificuldades de aprendizagem;             Atraso em todo o processo escolar; 

Esclarecimento sobre a responsabilidade da família na educação;           Incentivo à participação efetiva na vida escolar dos filhos;                                       Atendimento individual aos alunos com dificuldades;      Atendimento em sala de recursos;                Participação no Programa de Aceleração do Governo Estadual ( 

Palestras;                             Parcerias com o Conselho Tutelar;                                Vídeos educativos;            Acompanhamento especializado em sala de recursos;                            Atendimento individualizado em sala de aula;                      Desenvolvimento de estratégias, recursos e atividades diferenciadas que possibilitem uma melhor aprendizagem; 

1º bimestre; 
Direção, professores, equipe pedagógica, pais, alunos; 

Diminuir os índices de reprovação e abandono;  Melhoria do rendimento escolar;                               Minimizar os problemas de indisciplina;                            Corrigir o problema da defasagem idade/ano; 

Diminuição dos índices de reprovação e abandono;        Melhorar o rendimento escolar e os índices de aprovação;                   Corrigir as defasagens, possibilitando a inserção no ano compatível com a idade; 

Direção, Equipe Pedagógica e professores; 
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PAE);                      Encaminhamento a Sala de apoio;            Acompanhamento às disciplinas com maior índice de reprovação; 

Atenção às necessidades educativas da comunidade 

Atraso no horário de entrada, principalmente do aluno trabalhador;           Falta de alunos, principalmente do aluno trabalhador; 

Horário flexível para o aluno trabalhador;   Reposição de conteúdos em caso de faltas;             Avaliação diferenciada; 

Projeto de reposição de conteúdos;                         Cartão aluno trabalhador – em caso de atraso; 
Em cada bimestre letivo; 

Direção, professores, equipe pedagógica, alunos; 

Melhoria da frequência escolar;                               Diminuição do índice de reprovação e abandono do aluno trabalhador; 

Aumento no índices oficiais de aprovação da escola; 
Direção, Equipe Pedagógica e Professores ; 

 
 

Dimensão: Ambiente Educativo 
      

INDICADOR PROBLEMAS E DESAFIOS 
AÇÕES RECURSOS  (COM O QUE FAZER) 

CRONO- ENVOLVIDOS (PARTICIPANTES DA AÇÃO METAS RESULTADOS ESPERADOS RESPONSÁVEL (O QUE FAZER) GRAMA 
  (QUANDO FAZER) 

Ambiente Cooperativo e solidário. 

Comprometimento de alguns profissionais;         Falta de ética entre alguns profissionais da escola; 

Realizar intervenção pedagógica em todas as situações  e ocasiões que se fizer necessário;            Conversas individuais; 

Vídeos educativos;            Palestras;                            Conversas individuais; 
Início do bimestre e durante todo o ano letivo; 

Direção, equipe pedagógica, professores, funcionários; 

Comprometimento e respeito mútuo entre os profissionais da escola; 

Minimizar os conflitos existentes no cotidiano escolar; 
Equipe Pedagógica, professores, direção; 

Satisfação com a escola. Falta de comprometimento Rever a prática pedagógica e os Palestras;                                Reuniões;                               No 3º bimestre; Professores, direção, Equipe Melhorar a satisfação do aluno Possibilitar maior interesse do aluno Direção e professores; 
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com os estudos,diminuindo assim o alto índice de aprovação por conselho de classe; 

critérios avaliativos;         Promover atividades e eventos de integração entre a escola e comunidade; 

Eventos esportivos e culturais; Pedagógica, alunos, comunidade; 
e da comunidade com a escola; pela escola; Melhorar o desempenho dos alunos; 

Comprometimento e participação. 

Dificuldade em assumir e cumprir as regras estabelecidas pelo coletivo;  Dificuldade em estar pontualmente na escola no início das aulas; 

Cobrar o cumprimento das regras e no caso do não cumprimento, que sejam tomadas as medidas cabíveis ao caso;                 Cobrar o cumprimento do horário (pontualidade); 

Comunicação constante aos pais ou responsáveis através de bilhetes, telefonemas, visitas;              Reuniões;                               Convocação para os alunos e pais; 

Início do 1º bimestre ou sempre que necessário; 

Direção, equipe pedagógica, professores, alunos, pais; 

Melhorar o envolvimento e comprometimento dos alunos com o processo de ensino e aprendizagem; 

Melhoria do relacionamento entre professores/ alunos, alunos/alunos ;                    Cumprimento dos deveres para garantia dos direitos; 

Direção, equipe pedagógica, professores; 

Respeito nas relações escolares. 
Confrontos entre alunos x alunos, alunos x professores e funcionários; 

Elaborar as regras com a turma em cada disciplina;      Trabalhar com técnicas e dinâmicas de grupo; 

Atendimento individualizado; Reuniões de pais;                  Palestras; 
Início do 1° bimestre e quando se fizer necessário; 

Equipe pedagógica, direção, pais, conselho tutelar; 

Sensibilização aos alunos e familiares quanto ao Regimento Escolar e as regras da escola; 

Oferta de um ambiente educativo satisfatório para todos;                                  Cumprimento efetivo do Regimento escolar;         Compreensão dos direitos e deveres de cada componente da comunidade escolar; 

Direção, equipe pedagógica, professores; 

Combate à discriminação. 

Discriminação, preconceito  e estereótipos em relação às diversidades presentes na escola ( etnia, gênero, religião, situação sócio-econômica...) 

Reuniões de sensibilização entre toda a comunidade escolar;                                    Equipe Multidisciplinar;         Inclusão das demandas   no Plano de Trabalho Docente; 

Palestras;                            Vídeos educativos;              Debates e reflexões;         Uso da mídia local;                 Estudos de textos;                 Reflexões e debates;               Desfiles;                                  Passeatas;                              Mostra cultural;                       Grupos de estudos;              Seminários; 

Durante todo o ano, culminando com a mostra no 4º bimestre; 

Direção, equipe pedagógica, professores, alunos, pais; 

Minimizar o problema do preconceito e da discriminação na escola e na sociedade;                     Respeito e valorização do ser humano; 

Melhoria da autoestima do aluno;                                  Melhoria da convivência e relacionamento entre os professores e alunos;        Respeito mútuo entre todos; 

Direção e equipe pedagógica; 
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Disciplina. 
Alunos sem limites;             Problemas disciplinares que prejudicam o processo de ensino e aprendizagem; 

Ciência do Regimento Escolar para os alunos e famílias;                            Diálogo constante com os alunos e responsáveis;           Participação e envolvimento da família no processo educativo;                               Elaboração de regras disciplinares pelos próprios alunos com os professores das disciplinas;                       Medidas pedagógicas e advertências;                          Responsabilização pelos atos e danos causados; 

Reuniões;                            Palestras;                            Conversas e atendimentos individuais;   Disponibilização do Regimento Escolar no mural da escola; 

No 1º bimestre e sempre que se fizer necessário; 
Direção, equipe, professores, pais, alunos 

Minimizar os casos de indisciplina na escola; 

Melhoria da aprendizagem ;  Cumprimento do Regimento Escolar;             Melhoria dos indicadores da escola; 

Direção, equipe pedagógica, professores; 

Respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Excesso de direitos que causa abusos por parte dos adolescentes;                  Falta de esclarecimentos sobre os direitos e, principalmente dos deveres; 

Maior esclarecimento sobre a Legislação que garante os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes; 

Reuniões;                            Palestras com Autoridades  que detenham o conhecimento das Leis; 

No início do 1º  e do 2º bimestre; 

Direção, equipe pedagógica, professores, alunos, pais, autoridades da comunidade; 

Conhecimento e sensibilização sobre as Leis que regem o Estatuto das Crianças e Adolescentes; 

Garantia dos direitos e cumprimento de seus deveres dentro na escola e na comunidade; 

Direção e  equipe pedagógica; 

Dignidade humana. 

Carência de profissionais especializados dentro dos ambientes escolares; (psicólogos, assistente social, psicopedagogo...); Insuficiência de trabalhos voltados para a Educação em Direitos 

Solicitar  ao município, em parceria com a escola, profissionais especializados para trabalhar em conjunto com os profissionais da educação;                             Desenvolver atividades, organizar eventos 

Palestras;                                Reuniões com pais;                Buscar parcerias no município;                                Atendimentos individuais e convocações às famílias; 

Semestralmente; 
Direção, equipe, professores, funcionários, alunos, pais e comunidade; 

Garantia das condições de aprendizagem aos alunos e da dignidade humana;       

Melhoria da qualidade do ensino e da qualidade de vida; 
Direção, professores e  equipe pedagógica; 
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Humanos; que possibilitem a Educação em Direitos Humanos; 

 
 

Dimensão: Formação dos Profissionais da escola (Professores e Agentes I e II) 
      

INDICADOR PROBLEMAS E DESAFIOS 
AÇÕES RECURSOS           (COM O QUE FAZER) 

CRONO- ENVOLVIDOS (PARTICIPANTES DA AÇÃO METAS RESULTADOS ESPERADOS RESPONSÁVEL (O QUE FAZER) GRAMA 
  (QUANDO FAZER) 

Formação inicial em uma área, e atuação em outra (disciplina ministrada/atuação profissional). 

Falta de domínio dos conteúdos ;                        Formação deficitária;          Dificuldade na preparação e preparo das aulas; 

Disponibilidade de participação em cursos e eventos de formação;        Troca de experiência com os profissionais das disciplinas para troca de experiências;    Acompanhamento pedagógico; 

Hora atividade concentrada por áreas;               Encontros por disciplina;   Cursos de aperfeiçoamento; 

Início do 1º e 2º bimestre; 
Professores das disciplinas e equipe pedagógica; 

Maior troca de experiência;    Planejamento mais uniforme e eficaz;              Aperfeiçoamento pessoal e profissional; 

Prática pedagógica com maior qualidade;                 Melhor direcionamento dos conteúdos para os alunos;    Melhor aproveitamento do aluno; 

Equipe Pedagógica; 

Relação teoria-prática na formação inicial exigida para o cargo 

A formação inicial não prepara o profissional para a realidade de sala de aula; 

Orientação da Equipe Pedagógica;                       Maior acompanhamento e assessoramento ao professor; 

Nas horas-atividades dos professores;                        Ao iniciar seu trabalho na escola como professor; 

Ao longo do ano letivo, sempre que necessário; 
Direção, equipe pedagógica e professores; 

Aprimoramento da prática pedagógica; 

Melhor aproveitamento dos alunos;                          Melhoria na disciplina; 
Equipe pedagógica, professores; 
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Semana pedagógica como momento de reflexão sobre os desafios da escola (professores e agentes educacionais I e II) 

Desinteresse e descomprometimento de alguns professores; 

Conversas individuais com os professores;                  Sensibilização sobre a importância para a sua formação;  Acompanhamento constante e incentivo aos profissionais da educação para participação e envolvimento nos estudos, debates e reflexões realizados na Semana Pedagógica; 

Diálogo individual com a direção e  equipe pedagógica;                 Estudos e reflexões dos materiais disponibilizados; 

Sempre que necessário e uma vez por bimestre; 

Direção, professores, funcionários, equipe pedagógica; 

Maior participação, interesse e envolvimento  envolvimento de todos os profissionais; 

Maior comprometimento;   Mais aceitação das orientações recebidas; Melhoria da prática pedagógica e do processo de ensino e aprendizagem; 

Direção, equipe pedagógica, professores e funcionários; 

Hora-atividade concentrada 
A impossibilidade devido às particularidades de cada professor; 

Reunião dos  professores por área sempre que necessário para a troca de experiências; 

Através do diálogo e aceitação;                                 Estudos de textos;                 Troca de experiências;          Reorganização do PTD;         Organização de material didático e pedagógico;          Preparação de atividades; 

1 vez por senana; 
Direção, professores da disciplina e equipe pedagógica; 

Melhor aproveitamento da hora atividade dos professores; 

Aperfeiçoamento da prática pedagógica;                    Maior aceitação das orientações recebidas; 

Direção, equipe pedagógica e professores; 

Formação do professor PDE e sua contribuição para a escola 

Falta de esclarecimento e ciência da implementação do projeto pelo coletivo;        Falta de conhecimento e acompanhamento do projeto desenvolvido a toda a escola; 

Maior divulgação da implementação do projeto para o coletivo da escola;   Solicitar maior número de vagas para o Curso;               Reunião com os professores da escola para dar ciência do projeto e da implementação; 

Contato direto do professor PDE com a equipe Pedagógica              a todo o coletivo da escola;      Estudo online com envolvimento  de  professores;                            Maior acompanhamento do trabalho desenvolviedo; 

No início do ano e durante toda a implementação  e o desenvolvimento do projeto; 

Direção, Equipe Pedagógica, professores e alunos; 

Maior disseminação da proposta para as demais turmas, outros professores e outras escolas;                 Capacitação dos profissionais; 

Continuidade da implementação pelas demais turmas nos anos posteriores;                          Formação continuada dos profissionais da educação; 

Professor PDE, direção e equipe pedagógica; 
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Formação Stricto Sensu e seu reflexo para a escola (professores e agentes educacionais I e II) 

Dificuldade em estender a formação para todos os funcionários; 
Incentivo e divulgação dos cursos ofertados; 

Comunicados verbais, escritos e e-mails; 
No início do 1º e do 2º semestre; 

Direção, Equipe Pedagógica, professores e funcionários; 

Formação de todos os professores e funcionários; 

Aprimoramento e aperfeiçoamento da prática profissional; 
Direção e equipe pedagógica; 

Equipe multidisciplinar na escola 

Descomprometimento dos membros da Equipe e de todos os profissionais da educação;                                Trabalhos isolados envolvendo as temáticas; 

Maior envolvimento dos membros e todos os profissionais da educação;     Reuniões;                               Discussões e debates;          Organização de eventos; 

Textos;                                 Materiais pedagógicos;         Filmes;                                     Músicas; 
No 1º e 2º semestre; 

Direção, equipe pedagógica; equipe multidisciplinar e todo o coletivo da escola; 

Incorporação dos temas nos conteúdos de cada disciplina; 

Maior envolvimento do coletivo da escola em relação aos temas propostos;                          Mudança de atitude em relação aos temas trabalhados;                             Maior conscientização e valorização do ser humano, independente das diferenças; 

Membros da Equipe Multidisciplinar e professores; 

Formação em Ação e a prática profissional na escola (professores e agentes educacionais I e II). 

Falta de interesse e aceitação de alguns professores; 

Sensibilização sobre a importância da formação para a prática pessoal e profissional;             Participação com interesse e dedicação nos estudos, atividades e reflexões realizadas; 

Materiais disponibilizados como vídeos, textos para leitura e reflexão; 
No 1º e 2º semestre. 

Todos os profissionais da escola; 

Maior aceitação e envolvimento do coletivo escolar nos cursos ofertados;         Compromisso e responsabilidade na realização das atividades propostas durante o evento; 

Aperfeiçoamento pessoal e profissional;                  Melhor atuação na prática profissional e maior aperfeiçoamento dos profissionais; 

Direção e equipe pedagógica; 

Formação Brigadistas 

Despreparo dos profissionais da educação para lidar com situações emergenciais ocorridas na escola; 

Comunicação, incentivo e sensibilização de todos os profissionais;                          Interesse e participação nos cursos de formação;              Execução do plano 

Materiais disponibilizados para estudos;                         Estudos de textos;                 Cursos online;                        Plano de abandono escolar; 

Semestralmente; Todos os profissionais da escola; 

Interesse e envolvimento de todos nos cursos ofertados; Preparação para a ação nos momentos emergenciais que se fizerem necessários; 

Prevenção de situações emergenciais específicas;    Atuação correta nas situações que se fizerem necessárias; 

Direção e equipe pedagógica; 
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de abandono escolar;                  Adequação do prédio escolar de acordo com as normas da Brigada; 

Formação PAE – Programa de Aceleração de Estudos 

Despreparo dos profissionais que atuam nos anos de Aceleração de Estudos;                                  Formação tardia dos profissionais; 

Preparar os profissionais da educação do Programa de Aceleração de Estudos;        Interesse e participação nos cursos ofertados; 

Materiais e cursos disponibilizados;                    Utilização das horas atividades do professor; 

Durante toda a realização do programa de formação; 

Todos os profissionais que trabalham nas turmas de aceleração, direção e equipe pedagógica;; 

Aperfeiçoamento para melhoria da prática pedagógica com a turma de do programa;                      Desenvolvimento de um trabalho mais satisfatório e condizente com a realidade dos alunos fora da idade/ano; 

Melhoria da prática pedagógica; Direção e Equipe pedagógica; 

Formação em Tecnologia 

Despreparo dos profissionais da educação para utilização dos recursos tecnológicos disponíveis;     Dificuldade de acessibilidade aos recursos tecnológicos; 

Capacitar os profissionais para a melhor utilização dos recursos tecnológicos no desenvolvimento dos conteúdos;                             Troca de experiência com o uso dos recursos tecnológicos entre os colegas; 

Cursos e materiais disponibilizados;         Cursos online e a distância;   Hora atividade do professor; Grupos de estudos entre os professores; 

No 1º bimestre; 
Direção, professores, equipe pedagógica, funcionários; 

Aulas mais dinâmicas e interessantes;                        Prática pedagógica mais atrativa e satisfatória; 

Maior envolvimento de todos com os recursos tecnológicos disponibilizados; 

Direção, equipe pedagógica e professores e funcionários; 
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27.2.PLANO DE AÇÃO - EQUIPE PEDAGÓGICA 
ANO: 2017 

 
ATIVIDADES PRINCIPAIS AÇÕES PERÍODO 

Distribuição de aulas Colaborar e coordenar com a direção na distribuição de aulas, 
conforme orientações da SEED 

 
Início do ano letivo e no
decorrer do ano letivo 
conforme ocorrência de 
alteração na demanda. 

 
 
Formação de turmas 

Verificar quanto a formação de turmas os seguintes itens: 
número de alunos nas turmas; 
 alunos com problemas de indisciplina; 
 alunos da Educação Especial  

Final de janeiro e começo 
de fevereiro 

 
Capacitação - Formação 
Continuada 

Preparar, organizar e coordenar a Formação Continuada 
oferecida pela SEED, com a finalidade do aprimoramento do 
trabalho pedagógico escolar. 

Fevereiro e Julho 
estabelecido em calendário 
escolar e quando se fizer 
necessário 
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PPP e Plano de Ação  
Coordenar a elaboração coletiva do Projeto Político 
Pedagógico:  

• Subsidiar e selecionar materiais para fundamentação 
teórica  no intuito de discutir e elaborar o Marco 
Conceitual. 

• Coletar informações e analisar dados internos para a  
discussão e elaboração do Marco Situacional. 

• Organizar e sistematizar as propostas de ações para as 
demandas e necessidades da escola, discutindo e 
elaborando o Marco Operacional. 

• Acompanhar a efetivação do PPP 
Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação 
do  PPP e do Plano de Ação do Estabelecimento 

 
Semanas 
Pedagógicas 
em fevereiro e 
julho e 
sempre que 
necessário 

Plano de Ação Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação  
do Plano de Ação do Estabelecimento 

Semana pedagógica de 
fevereiro e julho e durante o 
ano letivo 

Regimento Escolar Coordenar o processo coletivo de elaboração e aprimoramento 
do Regimento Escolar, garantindo a participação democrática 
de toda a comunidade escolar e acompanhar o seu 
cumprimento 

Início e durante todo o ano 
letivo 
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PPC Coordenar a construção coletiva e a efetivação da Proposta 
Pedagógica Curricular do estabelecimento de ensino, a partir 
das políticas educacionais da SEED e das Diretrizes 
Curriculares Nacionais e Estaduais 

Semana Pedagógica em 
fevereiro e julho 

PDT Orientar o processo de elaboração dos PTDs junto ao coletivo 
de professores do estabelecimento de ensino 

Fevereiro e março 
Julho e Agosto 

Gestão Democrática Orientar a comunidade escolar na construção de um processo 
pedagógico pautado na perspectiva democrática 

Durante o ano letivo 

Reposição de aulas Acompanhar o trabalho docente, quanto as reposições de 
aulas aos discentes 

Durante o ano letivo 

Vida Escolar Organizar registros de acompanhamento da vida escolar do 
aluno 

Durante o ano letivo 
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Redes de Proteção Acionar os serviços de proteção à criança e ao adolescente, 
sempre que houver necessidade de encaminhamento 

Durante o ano letivo 

Atendimento aos, alunos 
estagiários 

Atender e acompanhar os estagiários das instituições de 
ensino superior quanto as atividades a serem desenvolvidas 
no estabelecimento de ensino. 

Sempre que 
necessário, 
durante o ano 
letivo 

 
 
Frequência escolar dos 
alunos 

Acompanhar a frequência escolar dos alunos, contatando as 
famílias e encaminhando aos órgãos competentes. 
Elaborar e enviar relatórios para o Conselho Tutelar e 
Promotoria Pública dos alunos faltosos. 

 
 
No decorrer do ano 

 
Olimpíadas 

Organizar e acompanhar a aplicação da Olimpíada de 
Matemática e Olimpíada de Língua Portuguesa  
Apresentar os resultados aos alunos. 

 
Período pré determinado 
pelos  responsáveis das 
Olimpíadas 
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Índices de aproveitamento Proceder a análise dos dados do aproveitamento escolar de 
forma a desencadear um processo de reflexão junto a 
comunidade escolar, visando promover a aprendizagem e o 
sucesso de todos 

Durante o ano letivo 

Reuniões Pedagógicas Promover e coordenar Reuniões Pedagógicas com 
Professores e Agentes Educacionais I e II para reflexão e 
aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico, 
visando a elaboração de propostas de intervenção para uma 
melhor qualidade do ensino 

Durante o ano letivo 

Formação Continuada Participar da elaboração de projetos de formação continuada 
dos profissionais do estabelecimento de ensino, que tenham 
como finalidade a realização e o aprimoramento do trabalho 
pedagógico escolar 
Semana Pedagógica................................................ 
Replanejamento .................................................... 
Formação em Ação................................................. 
 

 
 
 
 
13 e 14/02 – 24 e 25/07  
06/03 – 24/05 – 26/09 
02/06 – 06/10 
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Reuniões de Pais Promover reuniões com os pais e responsáveis para 
orientações quanto ao Regimento Escolar, sistema de 
avaliação da escola, calendário escolar, aproveitamento e 
rendimento escolar entre outros assuntos pedagógicos. 
 

Fevereiro e ao final de cada 
bimestre letivo 

Pais ou responsáveis Convocar os pais / responsáveis dos estudantes que 
necessitam de acompanhamento mais específico sobre o 
processo de aprendizagem ou questões disciplinares. 
 

Durante o ano letivo 

Hora Atividade Coordenar, organizar e acompanhar  a Hora Atividade dos 
professores do estabelecimento de ensino, de maneira a 
garantir que esse espaço-tempo seja de efetivo trabalho 
pedagógico 

Semanalmente 
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Grupos de Estudos Promover, coordenar e subsidiar Grupos de Estudo com 
professores e agentes. 
 

Trimestralmente 
 

 Instâncias Colegiadas Participar das reuniões do Conselho Escolar e APMF, quando 
representante do seu segmento, subsidiando teórica e 
metodologicamente as discussões e reflexões 
 

Sempre que necessário 
 

Grêmio Estudantil Promover e coordenar reuniões com o Grêmio Estudantil 
oportunizando discussões e planejamento de ações. 
 

Bimestralmente 
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Representantes de turma Propiciar o desenvolvimento da representatividade dos alunos 
e de sua participação nos diversos momentos e Órgãos 
Colegiados da Escola: 

- Orientação aos estudantes 
- Processo de eleição e posse  
- Acompanhamento das ações 

 

 
 
Junho e julho 
Agosto 
Durante o na letivo 
 

Representação Docente Coordenar o processo democrático de representação docente 
de cada turma 

Início do ano letivo 

Conselhos de Classe Organizar junto a direção da escola a realização dos Pré-
Conselhos de Classe e dos Conselhos de Classe, de forma a 
garantir um processo coletivo de reflexão/ação sobre o 
trabalho pedagógico desenvolvido no estabelecimento de 
ensino. 
→ Pré-Conselhos …................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
de  17 a 30/04 
de 01 a 11/07 
de 18 a 30/09 
de 04 a 14/12 
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→ Conselhos de Classe …......................... 
 
 
 
  

 
02/05 -  12/07 – 02/10 - 
15/12              
 
 
 

Pós Conselho Coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de 
propostas de intervenção decorrentes das decisões do 
Conselho de Classe 

Após os Conselhos de 
Classe (Pós-Conselho) 
 

Intervenção Pedagógica e 
Recuperação de Estudos 

Coordenar e acompanhar a realização intervenção 
pedagógica e recuperação de estudos decorrente das 
decisões em Conselho de Classe, de forma a garantir o 
sucesso do estudante nos estudos e consequentemente a 
diminuição do índice de aprovação por Conselho de Classe. 

Durante o ano letivo 
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Evasão Escolar Acompanhar a frequência dos estudantes e realizar os 
encaminhamentos de acordo com o Programa de Combate ao 
Abandono Escolar. 
 

Durante todo o ano  letivo 
 

Avaliação Institucional Articular e promover, junto à direção, a avaliação institucional 
com todos os segmentos. 
 

Segundo semestre 
 

Plano de Ação – Equipe 
Pedagógica 

Análise e retomada das ações previstas no Plano de Ação da 
Equipe Pedagógica. 
 

Início do 2º Semestre 
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RCO e Livro Registro de 
Classe 

Orientar os docentes quanto ao preenchimento do Livro 
Registro de Classe / RCO 
 
Organizar momentos específicos para acompanhamento e 
visto periódico dos registros do Livro Registro de Classe / 
RCO. 
 

Durante todo o ano letivo. 
 
 
Todas as segundas feiras 
(2 horas por turno.) 
 

Brigada Escolar  Acompanhar o planejamento e a organização do trabalho da 
Brigada Escolar, garantindo a implementação do Plano de 
Abandono Escolar, de acordo com o calendário escolar 
aprovado 

Durante o ano letivo e nas 
datas determinadas no 
calendário – 28/03 e 30/08 

Biblioteca  Acompanhar a organização pedagógica da Biblioteca, assim 
como do processo de empréstimo e aquisição de livros e 
periódicos, fomentando ações e projetos de incentivo a leitura 
 

Durante todo o ano letivo. 
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PNLD – Livro Didático Coordenar a escolha do Livro Didático juntamente   com  os 
Professores.  
 

De acordo com o 
cronograma do PNLD - 
MEC 
 

Avaliação  Orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de 
procedimentos didático-pedagógicos referentes à avaliação 
processual e aos processos de adaptação, progressão parcial, 
classificação, reclassificação, aceleração, conforme legislação 
em  vigor. 
 
 

Durante todo o ano  letivo 
 

Avaliações Externas Auxiliar e acompanhar a direção na análise dos dados do 
aproveitamento educacional com a comunidade escolar conforme os índices do IDEB e SAEP na promoção a 
aprendizagem de todos os estudantes. 

Sempre que necessário 
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Programas e Projetos Coordenar e acompanhar a Sala de Recursos Multifuncional, 
o Programa Novo Mais Educação e a Atividade Especializada 
de Treinamento Esportivo - Xadrez 
 

Durante todo o ano  letivo 
 

Professores substitutos  Apresentar o projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar 
e Sistema de Avaliação da escola aos professores novos. 
 

Início do ano letivo em 
momentos de hora 
atividade 
 
 

Ficha Individual de 
Acompanhamento ao 
Estudante 

Organizar e manter atualizada a “Ficha Individual De 
Acompanhamento Ao Estudante”, com informações 
pedagógicas, disciplinares e a saúde do estudante, mantendo 
os professores devidamente informados. 
 

Durante o ano letivo 
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Relações Interpessoais Realizar intervenção pedagógica em sala de aula com vistas a 
construir relações respeitosas entre professores/estudantes, 
entre os estudantes/estudantes e estudantes/instituição, para 
assegurar condições necessárias ao ensino e a aprendizagem 
de qualidade. 
 

Durante o ano letivo 

Atendimento Educacional 
Especializado 

Coordenar e acompanhar o processo de Avaliação para 
estudantes com dificuldades específicas de  aprendizagem, 
visando encaminhamento aos serviços de apoio especializado 
da Educação Especial 
 
Coordenar e acompanhar o PAE, Sala de Recursos 
Multifuncionais e Atividades Complementares em contraturno. 
 
 

Início e decorrer do ano 
letivo  

Reposição de Aulas Acompanhar os Planos de Reposição de aula dos docentes. Durante o ano letivo 
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Uso dos laboratórios Orientar e acompanhar os professores na planejamento e 
organização das atividades desenvolvidas nos Laboratórios da 
escola. 
 

 Durante o ano letivo 

Equipe Multidisciplinar Promover e acompanhar o plano de ação da Equipe 
Multidisciplinar, visando  a construção de estratégias 
pedagógicas de superação de todas as formas de 
discriminação, preconceito e exclusão social 
 

Durante o ano letivo 

Direitos Humanos Promover a cultura do Direitos Humanos, e apresentar 
medidas de prevenção a todas as formas de violência e 
discriminação. 

Durante o ano letivo 
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Palestras Coordenar junto da direção palestras aos alunos e aos  pais, a 
fim de desenvolver um ambiente escolar cooperativo e 
solidário. 

Durante o ano letivo 

Mediação de conflitos Mediação construtiva dos conflitos que ocorrem no ambiente escolar, visando um processo de ensino e aprendizagem mais 
satisfatório 

  

Durante o ano letivo 
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ANEXOS: 
 
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  

 
 
Diagnóstico: 
 
 Primeiramente será feito um levantamento das principais dúvidas e 
dificuldades dos professores em relação ao trabalho com a questão racial, bem 
como a verificação do acervo bibliográfico da escola, de materiais e textos didáticos 
sobre a cultura Afro-brasileira, africana e indígena, que sirvam de referencial teórico. 
Caso os materiais verificados não sejam suficientes para as abordagens 
necessárias, faremos com que sejam providenciados o que for preciso. 
 A escola possui um total de 753 alunos, distribuídos nos três turnos, dois 
quais aproximadamente 25% são afro-descendentes. Atualmente a escola não conta 
com nenhum aluno indígena. Nosso município não possui movimentos sociais da 
cultura afro e nem indígena, porém a maior parte de nosso alunado  são filhos de 
trabalhadores do campo. 
 Este é um movimento em que a escola toda está envolvida, pela construção 
de uma sociedade melhor, antirracista, solidária e justa, situando cada um de nós, 
enquanto educadores, alunos e comunidade escolar, como agentes da 
transformação, em busca de uma nova escola e de uma nova sociedade. 
 
 
Justificativa: 
 
 O povo brasileiro é resultado de culturas e civilizações oriundas dos demais 
continentes e tiveram suas identidades construídas historicamente sobre os pilares 
da democracia racial, mas que na prática, constitui-se como preconceito velado. 
Historicamente, o Brasil tem uma dívida com a população negra e com o povo 
indígena, dadas as condições de exclusão que lhes foram impostas. Este plano se 
justifica pela importância de reparar as desigualdades e distorções históricas, 
compreendendo a relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura 
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afro-brasileira, africana e indígena, que dizem respeito a todos os brasileiros, uma 
vez que se deve educar enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade 
multicultural e pluri-étnica, capazes de se situar conscientemente perante seus 
direitos econtribuir para a construção de uma nação mais digna e igualitária. 
 Em consonância com a lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da 
“História e Cultura Afro-brasileira e Africana”, a escola trabalhará buscando atender 
as determinações da lei, como objeto de resgate à valorização do negro na 
sociedade brasileira. 
 Afinal, os povos africanos e indígenas contribuíram para a formação da 
história, da cultura e da sociedade, ou seja, a identidade do nosso país. Por tempos 
essas etnias ficaram privadas dos costumes e valores de seus ancestrais, foram 
escravizados e viveram economicamente e socialmente em condições precárias. 
 Por meio de estudos e atividades diversificadas essa temática será trabalhada 
com o objetivo de proporcionar aos educandos a oportunidade de aprofundar 
conhecimentos sobre a cultura africana e indígena, visando positivamente contribuir 
para que o aluno saiba lidar com as diferenças e romper com o preconceito vigente 
em nossa sociedade. O trabalho envolverá o coletivo da escola de forma 
multidisciplinar e em várias situações de estudos, através de pesquisas e atividades 
que evidenciem a integração e a vivência de forma contextualizada com a realidade 
de nossa comunidade escolar. 
 Mais que romper com preconceitos cristalizados na sociedade, tais mudanças 
de atitudes conduzem ao desenvolvimento do respeito às diferenças, construindo 
identidades que levem à igualdade de condições e direitos, rompendo com 
estereótipos e paradigmas impostos por uma ideologia vigente e hegemônica. 
 
 
Objetivos: 
 
 - Proporcionar aos professores e alunos, materiais bibliográficos e outros 
materiais didáticos que deêm suporte ao fazer pedagógico da temática em questão; 
 - Trabalhar a diversidade cultural explorando as diferenças etnorraciais que 
estão em evidência tanto em sala de aula como na sociedade; 
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 - Promover a compreensão da formação da população brasileira, ressaltando 
a contribuição dos povos negros e indígenas; 
 - Realizar atividades que propiciem o contato com a cultura africana, afro-
brasileira e indígena. Culminando em desfiles, exposições, mostras pedagógicas, 
teatros, danças, músicas, enfim atividades que destaquem a cultura desses povos, 
apresentando penteados, vestimentas, adereços, utensílios, objetos, rituais, etc; 
 - Acompanhar os trabalhos desenvolvidos afim de evitar que questões 
complexas sejam abordadas de maneira resumida, incompleta, superficial ou 
inadequada. 
 
Ações: 
 
 - Apoio sistemático para a elaboração e seleção dos conteúdos, bem como 
sugestões e metodologias de ensino referentes à História e Cultura Afro-brasileira e 
indígena, que de acordo com a lei devem ser contemplados no Plano de Trabalho 
Docente, nas diversas disciplinas; 
 - Trabalhar de modo a fortalecer a identidade dos indígenas e negros, 
buscando elementos de suas culturas que possam ser explorados de modo positivo, 
desconstruindo estereótipos, explorando temáticas através de pesquisas históricas e 
teóricas sobre: 
 - Valores civilizatórios afro-descendentes; 
 - Religiosidade africana; 
 - Literatura africana; 
 - Músicas e ritmos afro e indígenas; 
 - Educação e cotas; 
 - Racismo, estereótipos e discriminação; 
 - O negro e o índio na História do Brasil; 
 - O negro no mercado de trabalho; 
 - Personalidades negras e indígenas que se destacaram na sociedade e no 
meio artístico, tais como: políticos, artistas, líderes religiosos, etc. 
 - Realização de Seminários e Palestras sobre a Consciência Negra e a 
Cultura Indígena; 
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 - Discutir filosoficamente as questões do BELO, analisando o seu significado 
para a cultura indígena e para a população negra, partindo de pressupostos 
diferenciados para as mais variadas culturas, valorizando características etnorraciais 
de cada povo, promovendo oficinas que promovam o fortalecimento da identidade 
destes grupos; 
 - Debates acerca do uso de expressões estereotipadas e pejorativas que 
contribuem para a ampliação do processo de exclusão de alunos negros e indígenas 
das escolas; 
 - Resgate da história dos negros no continente africano, destacando seus 
lugares de origem e sua cultura; 
 - Pesquisar e trabalhar com assuntos relativos à religiosidade, hábitos e 
costumes, danças e seus significados, culinária e sua influência na cultura brasileira, 
e a relação destes povos, indígenas e quilombolas com a natureza, realizando a 
apresentação de atividades com destaque em encenações, rodas de samba e 
músicas, retratadas através de: 
 - Apresentação de Danças – Candomblé e Indígena; 
Desfile com os afrodescendentes – Beleza não tem cor; 
 - Apresentação de personalidades que lutaram pela igualdade e paz no 
mundo – Semeadores da paz; 
 - Encenação da história de quilombo dos Palmares e do Zumbi; 
 - Roda de Capoeira e luta afro; 
 - Apresentação de Orixás – tradição religiosa; 
 - Trabalho com o Rap – Somos todos negros; 
 - Plantas Medicinais; 
 - Musicalidade – Batuque e samba. 
 - Reconhecer, nas diversas áreas do conhecimento, as contribuições dos 
negros e indígenas; 
 - Promover semana de filmes, que possibilitem debates sobre as temáticas 
abordadas, com o objetivo de se fazer uma leitura da realidade desconstruindo 
conceitos tidos como verdades absolutas; 
 - Destaque à culinária de tradição africana e indígena; 
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 - Na Semana da Consciência Negra – apresentação e exposição dos 
trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano letivo e apresentação das danças, 
músicas, teatros, etc, para a comunidade escolar e local; 
 - A partir do desenvolvimento das ações propostas acima, desenvolver tantas 
outras que se fizerem necessárias para a efetivação do Plano de Ação da Equipe 
Multidisciplinar, envolvendo a comunidade escolar. A avaliação será realizada à 
medida que as ações forem acontecendo, e todas as ações serão registradas. 
 
 
Cronograma: 
 
 No início do ano serão determinadas as datas e os meses destinados à 
realização e desenvolvimento do Plano de Ação. As temáticas serão trabalhadas de 
acordo com o cronograma da escola, ao longo do período do ano letivo. 
 
 
REFERÊNCIAS: 
BRASIL, Lei nº 10.639/03. Altera a Lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e 
bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
Deliberação nº 04/06 – CEE – Normas Complementares às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
Rocha, Rosa Margarida de Carvalho. Educação das relações étnico-raciais: 
pensando referenciais para a organização da prática pedagógica. Belo Horizonte: 
Mazza Edições, 2007. 
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MATRIZ CURRICULAR: ENSINO FUNDAMENTAL – MANHÃ 
 

 Município : URAI Estabelecimento : PAULO MOZART MACHADO, C E PROF-EF M Período Letivo : 2017-1 Curso : ENSINO FUND.6/9 ANO-SERIE (4039) (4039) Turno : Manhã Código Matriz : 1006354  
    Matriz Curricular  

   

   
  Organização da Matriz  
    

    Visualização da Matriz  
   

 

Nº Nome da Disciplina (Código SAE) Composição Curricular Carga Horária Semanal das Seriações 

GrupoDisciplina O (*) 

6 7 8 9 
1 ARTE (704) BNC 0 0 2 2  S 
2 CIENCIAS (301) BNC 0 0 3 3  S 
3 EDUCACAO FISICA (601) BNC 0 0 2 2  S 

4 GEOGRAFIA (401) BNC 0 0 3 3  S 
5 HISTORIA (501) BNC 0 0 3 3  S 
6 LINGUA PORTUGUESA (106) BNC 0 0 5 5  S 

7 MATEMATICA (201) BNC 0 0 5 5  S 
9 L.E.M.-INGLES (1107) PD 0 0 2 2  S 
  Total C.H. Semanal 0 0 25 25   

    
 

 

  (*) Indicativo de Obrigatoriedade    Matriz Curricular de acordo com a LDB nº 9394/96. 
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MATRIZ CURRICULAR: ENSINO FUNDAMENTAL – TARDE 
Município : URAI Estabelecimento : PAULO MOZART MACHADO, C E PROF-EF M Período Letivo : 2017-1 Curso : ENS. FUNDAMENTAL DE 5/8 SERIE (4000) (4000) Turno : Tarde Código Matriz : 150789  

    Matriz Curricular  
   

   
  Organização da Matriz  
    

    Visualização da Matriz  
   

 

Nº Nome da Disciplina (Código SAE) Composição Curricular Carga Horária Semanal das Seriações 
GrupoDisciplina O (*) 

5 6 7 8 
1 ARTE (704) BNC 2 2 0 0  S 
2 CIENCIAS (301) BNC 3 3 0 0  S 
3 EDUCACAO FISICA (601) BNC 3 3 0 0  S 

4 ENSINO RELIGIOSO (7502) BNC 1 1 0 0  S 

5 GEOGRAFIA (401) BNC 3 3 0 0  S 
6 HISTORIA (501) BNC 3 3 0 0  S 
7 LINGUA PORTUGUESA (106) BNC 4 4 0 0  S 

8 MATEMATICA (201) BNC 4 4 0 0  S 
9 L.E.M.-INGLES (1107) PD 2 2 0 0  S 
  Total C.H. Semanal 25 25 0 0   

    
 

 

  (*) Indicativo de Obrigatoriedade   
 Matriz Curricular de acordo com a LDB nº 9394/96. 
*Ensino Religioso – Disciplina de matrícula facultativa. 
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MATRIZ CURRICULAR DA EJA – ENSINO FUNDAMENTAL FASE II 
 
 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO PARA  
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ENSINO FUNDAMENTAL – FASE II 
ESTABELECIMENTO: ESC. EST. PROF. PAULO MOZART MACHADO - EF 
ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná 
MUNICÍPIO: URAÍ                                            NRE: CORNÉLIO PROCÓPIO 
ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1º Sem/2013                  FORMA: Simultânea 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1600/.1610 HORAS ou 1920/1932 H/A  
 
 

DISCIPLINAS Total de 
Horas 

Total de 
horas/aula 

LÍNGUA PORTUGUESA 280 336 
ARTE 94 112 

LEM - INGLÊS 213 256 
EDUCAÇÃO FÍSICA 94 112 

MATEMÁTICA 280 336 
CIÊNCIAS NATURAIS 213 256 

HISTÓRIA 213 256 
GEOGRAFIA 213 256 

ENSINO RELIGIOSO* 10 12 
 

Total de Carga Horária do Curso                   1600/1610 horas ou 1920/1932 h/a 
 

*DISCIPLINA DE OFERTA OBRIGATÓRIA PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E 
DE MATRÍCULA FACULTATIVA PARA O EDUCANDO. 
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MATRIZ CURRICULAR DA EJA – ENSINO MÉDIO 
 
 
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

ENSINO MÉDIO 
ESTABELECIMENTO: ESC. EST. PROF. PAULO MOZART MACHADO - EF 
ENTIDADE MANTENEDORA: Governo do Estado do Paraná 
MUNICÍPIO: URAÍ                                    NRE: CORNÉLIO PROCÓPIO 
ANO DE IMPLANTAÇÃO: 1º Sem/2013                      FORMA: Simultânea 
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 1440/1568 H/A ou 1200/1306 HORAS 

DISCIPLINAS Total de Horas Total de horas/aula 
LÍNGUA PORTUGUESA E 

LITERATURA 174 208 
LEM – INGLÊS 106 128 

ARTE 54 64 
FILOSOFIA 54 64 

SOCIOLOGIA 54 64 
EDUCAÇÃO FÍSICA 54 64 

MATEMÁTICA 174 208 
QUÍMICA 106 128 
FÍSICA 106 128 

BIOLOGIA 106 128 
HISTÓRIA 106 128 

GEOGRAFIA 106 128 
LÍNGUA ESPANHOLA * 106 128 

TOTAL 1200/1306 1440/1568 
* LÍNGUA ESPANHOLA, DISCIPLINA DE OFERTA OBRIGATÓRIA E DE MATRÍCULA 
FACULTATIVA PARA O  EDUCANDO.  
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CALENDÁRIO ESCOLAR 2017 
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HORÁRIO MATUTINO 2017 
 

 8º ANO A 8º ANO B 8º ANO C 9º ANO A 9º ANO B 9º ANO C 9º ANO D NOVO MAIS 
EDUCAÇÃO 

2ª 

 
Ed. Fis: Ana Adélia 
Ed. Fis: Ana Adélia 
Mat: Zé Luiz 
Geo: Flávia Rocha 
Geo: Flávia Rocha 

 
Mat: Antônio 
Mat: Antônio 
Ed. Fis: Ana Adélia 
Port: Yoko 
Port: Yoko 

 
Port: Yoko 
Port: Yoko 
Geo: Flávia Rocha 
Mat: Antônio 
Mat: Antônio 

 
Geo: Renata 
Geo: Renata 
Port: Sandra 
Cie: Lygia 
Ed. Fis: Ana Adélia 

 
Cie: Lygia 
Cie: Lygia 
Geo: Renata 
Port: Sandra 
Port: Sandra 

 
Port: Sandra 
Port: Sandra 
Cie: Lygia 
Geo: Renata 
Cie: Lygia 

 
Port: Ana Adélia M 
Port: Ana Adélia M 
Arte: Nilza 
Arte: Nilza 
Mat: Larissa 

 

 
 

3ª 

 
Cie: Antônio 
Cie: Antônio 
Arte: Tânia 
Arte: Tânia 
Geo: Flávia Rocha 

 
Arte: Tânia 
Arte: Tânia 
Mat: Antônio 
Mat: Antônio 
Ed. Fis: Ana Adélia 

 
Ed. Fis: Ana Adélia 
Geo: Flávia Rocha 
Geo: Flávia Rocha 
Ed. Fis: Ana Adélia 
Mat: Antônio 

 
Port: Sandra 
Port: Sandra 
Ed. Fis: Ana Adélia 
Mat: Nilton 
Mat: Nilton 

 
Hist: Toninho 
Hist: Toninho 
Mat: Nilton 
Port: Sandra 
Port: Sandra 

 
Mat: Nilton 
Mat: Nilton 
Hist: Zeca 
Hist: Zeca 
Arte: Tânia 

 
Inglês: Ana Adélia M 
Inglês: Ana Adélia M 
Mat: Larissa 
Mat: Larissa 
Hist: Juliane 

Port: Analu 
Port: Analu 
Mat: Jennyfer 
Mat: Jennyfer 
 

 

 
 

4ª 

 
Mat: Zé Luiz 
Mat: Zé Luiz 
Port: Yoko 
Hist: Toninho 
Hist: Toninho  

 
Inglês: Ana Adélia M 
Inglês: Ana Adélia M 
Cie: Lygia 
Port: Yoko 
Port: Yoko 
 

 
Hist: Mônica 
Hist: Mônica 
Inglês: Ana Adélia M 
Cie: Lygia 
Cie: Lygia 
 

 
Cie: Lygia 
Geo: Renata 
Mat: Nilton 
Arte: Tânia 
Arte: Tânia 
 

 
Geo: Renata 
Arte: Tânia 
Arte: Tânia 
Mat: Nilton 
Mat: Nilton 
 

 
Arte: Tânia 
Cie: Lygia 
Hist: Zeca 
Ed. Fis: Márcia 
Ed. Fis: Márcia  

 
Hist: Juliane  
Hist: Juliane  
Geo:Maria Azevedo 
Port: Ana Adélia M 
Port: Ana Adélia M  

Port: Analu 
Port: Analu 
Mat: Jennyfer 
Mat: Jennyfer 

 

 
 

5ª 

 
Port: Yoko 
Port: Yoko 
Mat: Zé Luiz 
Mat: Zé Luiz 
Cie: Antônio 
 

 
Hist: Toninho 
Mat: Antônio 
Port: Yoko 
Geo: Renata 
Hist: Toninho 
 

 
Arte: Tânia 
Arte: Tânia 
Mat: Antônio 
Mat: Antônio 
Port: Yoko 
 

 
Port: Sandra 
Hist: Toninho 
Hist: Toninho 
Inglês: Ana Adélia M 
Inglês: Ana Adélia M 
 

 
Inglês: Ana Adélia M 
Inglês: Ana Adélia M 
Ed. Fis: Márcia 
Hist: Toninho 
Ed. Fis: Márcia 
 

 
Mat: Nilton 
Mat: Nilton 
Geo: Renata 
Port: Sandra 
Port: Sandra 
 

 
Ed.Fis: Marcia  
Ed.Fis: Marcia  
Port: Ana Adélia M 
Mat: Larissa 
Mat: Larissa 
 

- 

 
 

6ª 

 
Port: Yoko 
Port: Yoko 
Inglês: Ana Adélia M 
Hist: Toninho 
Inglês: Ana Adélia M 

 
Geo: Renata 
Cie: Lygia 
Geo: Renata 
Cie: Lygia 
Hist: Toninho 

 
Hist: Mônica 
Inglês: Ana Adélia M 
Cie: Lygia 
Port: Yoko 
Port: Yoko 

 
Cie: Lygia 
Port: Sandra 
Hist: Toninho 
Mat: Nilton 
Mat: Nilton 

 
Mat: Nilton 
Geo: Renata 
Mat: Nilton 
Port: Sandra 
Cie: Lygia 

 
Inglês: Ana Adélia M 
Mat: Nilton 
Port: Sandra 
Inglês: Ana Adélia M 
Geo: Renata 

 
Cie: Angela Zechim 
Geo:Maria Azevedo 
Geo:Maria Azevedo 
Cie: Angela Zechim 
Cie: Angela Zechim 

- 
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HORÁRIO VESPERTINO 2017 
 
 6º ANO A 6º ANO B 6º ANO C 6º ANO D 6º ANO E 7º ANO A 7º ANO B 7º ANO C 7º ANO D 

 
 

2ª 

 
Port: Elyane 
Port: Elyane 
Mat: Lygia 
Inglês: Elizabeth 
Inglês: Elizabeth 

 
Mat: Lygia 
Mat: Lygia 
Port: Elyane 
Port: Elyane 
Cie: Débora 

 
Mat: Antônio 
Mat: Antônio 
Arte: Nilza 
Arte: Nilza 
Port: Elyane 

 
Port: Juliana G 
Port: Juliana G 
Inglês: Elizabeth 
Mat: Lygia 
Mat: Lygia 

 
Mat: Gislaine 
Mat: Gislaine 
Port: Juliana G 
Port: Juliana G 
Cie: Antônio 

 
Cie: Débora 
Mat: Zé Luiz 
Mat: Zé Luiz 
Geo: Renata 
Geo: Renata 

 
E.Relig: Anderson 
Cie: Débora 
Cie: Débora 
Mat: Zé Luiz 
Mat: Zé Luiz 

 
Arte: Nilza 
Arte: Nilza 
E.Relig: Anderson 
Mat: Gislaine 
Mat: Gislaine 
 

 
Inglês: Elizabeth 
E.Relig: Anderson 
Mat: Gislaine 
Cie: Antônio 
Arte: Nilza 
 

 
 

3ª 

 
Hist: Zeca 
Hist: Zeca 
Cie: Débora 
Mat: Lygia 
Mat: Lygia 
 

 
Cie: Débora 
Cie: Débora 
Mat: Lygia 
Hist: Zeca 
Hist: Zeca 
 

 
Mat: Antônio 
Inglês: Elizabeth 
Inglês: Elizabeth 
Cie: Maria Alci 
Cie: Maria Alci 
 

 
Mat: Lygia 
Mat: Lygia 
Cie: Maria Alci 
Ed. Fis: Ana Adélia 
Ed. Fis: Ana Adélia 
 

 
Inglês: Elizabeth 
Cie: Antônio 
Cie: Antônio 
Mat: Gislaine 
Mat: Gislaine 
 

 
Ed. Fis: Valnete 
Mat: Zé Luiz 
Mat: Zé Luiz 
Port: Leandro 
Geo: Renata 
 

 
Mat: Zé Luiz 
Geo: Conceição 
Geo: Conceição 
Ed. Fis: Valnete 
Ed. Fis: Valnete 
 

 
Geo: Conceição 
Ed. Fis: Valnete 
Ed. Fis: Valnete 
Cie: Débora 
Port: Leandro 
 

 
Hist: Telma 
Mat: Gislaine 
Mat: Gislaine 
Geo: Conceição 
Geo: Conceição 

 
 

4ª 

 
Arte: Tânia 
Arte: Tânia 
Geo: Conceição 
Geo: Conceição 
Hist: Zeca 
 

 
Hist: Zeca 
Geo: Conceição 
Arte: Tânia 
Arte: Tânia 
Ed. Fis: Valnete 
 

 
Mat: Antônio 
Mat: Antônio 
Cie: Maria Alci 
Hist: Zeca 
Geo: Conceição 
 

 
Cie: Maria Alci 
Cie: Maria Alci 
Port: Juliana G 
Hist: Telma 
Hist: Telma 
 

 
Arte: Nilza 
Arte: Nilza 
Hist: Zeca 
Port: Juliana G 
Port: Juliana G 
 

 
Hist: Telma 
E.Relig: Anderson 
Mat: Zé Luiz 
Arte: Nilza 
Arte: Nilza 
 

 
Geo: Conceição 
Port: Leandro 
Port: Leandro 
Mat: Zé Luiz 
Mat: Zé Luiz 
 

 
Mat: Gislaine 
Hist: Telma 
Hist: Telma 
Port: Leandro 
Port: Leandro 
 

 
Port: Flávia 
Port: Flávia 
Arte: Nilza 
Cie: Antônio 
Cie: Antônio 
 

 
 

5ª 

 
Mat: Lygia 
Mat: Lygia 
Port: Elyane 
Cie: Débora 
Port: Elyane 

 
Ed. Fis: Valnete 
Port: Elyane 
Geo: Conceição 
Mat: Lygia 
Mat: Lygia 

 
Port: Elyane 
Hist: Zeca 
Hist: Zeca 
Port: Elyane 
Geo: Conceição 

 
Arte: Nilza 
Arte: Nilza 
Mat: Lygia 
Inglês: Elizabeth 
Hist: Telma 

 
Inglês: Elizabeth 
Ed. Fis: Valnete 
Ed. Fis: Valnete 
Hist: Zeca 
Hist: Zeca 

 
Cie: Débora 
Cie: Débora 
Port: Leandro 
Hist: Telma 
Port: Leandro 

 
Port: Leandro 
Hist: Telma 
Hist: Telma 
Arte: Nilza 
Arte: Nilza 

 
Geo: Conceição 
Port: Leandro 
Cie: Débora 
Geo: Conceição 
Inglês: Elizabeth 

 
Hist: Telma 
Geo: Conceição 
Port: Flávia 
Ed. Fis: Valnete 
Ed. Fis: Valnete 

6ª 
 
Ed. Fis: Valnete 
Ed. Fis: Valnete 
Port: Elyane 
Cie: Débora 
E.Relig: Priscila 

 
Inglês: Juliana G 
Inglês: Juliana G 
E.Relig: Anderson Port: Elyane 
Port: Elyane 

 
Port: Elyane 
Port: Elyane 
Ed. Fis: Valnete 
Ed. Fis: Valnete 
E.Relig: Anderson 

 
Geo:Maria Azevedo 
E.Relig: Anderson Port: Juliana G 
Port: Juliana G 
Geo:Maria Azevedo 

 
E.R: Anderson Geo:Maria Az 
Mat:Gislaine 
Geo:Maria Az 
Port: Juliana G 

 
Port: Leandro 
Port: Leandro 
Inglês: Ana Ad M 
Inglês:Ana Ad M 
Ed. Fis: Valnete 

 
Inglês: Ana Ad M 
Inglês: Ana Ad M 
Cie: Débora 
Port: Leandro 
Port: Leandro 

 
Mat: Gislaine 
Mat: Gislaine 
Port: Leandro 
Inglês: Elizabeth 
Cie: Débora 

 
Port: Flávia 
Port: Flávia 
Inglês: Elizabeth 
Mat: Gislaine 
Mat: Gislaine AETE - Xadrez: Márcia Zanelato - Terça e Quarta-feira: 13h às 14h40 
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HORÁRIO NOTURNO 2017 
 
 EJA/EF – A  100% EJA/EF – B  50% EJA/EM - A 
  
2 

 
LPORTFC: Analu 
LPORTFC: Analu 
MATFC: Angela Zechim 
MATFC: Angela Zechim  

 HISTFC: Antonio Teodoro 
HISTFC: Antonio Teodoro  GEOFC: Flávia 

 GEOFC: Flávia 

 
MATFC: Isabel 
MATFC: Isabel 
FISMC:Ademir 
FISMC: Ademir  

 
 3 

 
MATFC: Angela Zechim 
MATFC: Angela Zechim 
LPORTFC: Analu 
LPORTFC: Analu  

 
ARTFC:Juliana ARTFC: Juliana 
GEOFC: Flávia GEOFC: Flávia 

 
FISMC: Ademir 
FISMC: Ademir MATMC: Isabel MATMC: Isabel 

 
 
4 

 
MATFC: Angela Zechim 
MATFC: Angela Zechim 
LPORTFC: Analu 
LPORTFC: Analu  

 
GEOFC: Flávia 
GEOFC: Flávia EDFISFC:Cesar 
EDFISFC: Cesar  

 
MATMC: Isabel 
MATMC: Isabel ARTMC: Juliana 
ARTMC: Juliana 

 
 5 

 
LPORTFC: Analu 
LPORTFC: Analu 
MATFC: Angela Zechim 
MATFC: Angela Zechim 

 
EDFISFC: Cesar EDFISFC: Cesar 
HISTFC: Antonio Teodoro HISTFC: Antonio Teodoro 

 
ARTMC: Juliana ARTMC: Juliana 
MATMC: Isabel MATMC: Isabel 

 
 6 

 
MATFC: Angela Zechim 
MATFC: Angela Zechim 
LPORTFC: Analu 
LPORTFC: Analu  

 
HISTFC: Antonio Teodoro HISTFC: Antonio Teodoro 
ARTFC: Juliana 
ARTFC: Juliana  

 
MATMC: Isabel MATMC: Isabel 
FISMC: Ademir 
FISMC: Ademir  
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HORA ATIVIDADE - MANHÃ 2017 
PERÍODO: MANHÃ  NOME CH - H.A.Nº H.A. SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Amanda Roberta Sanchez Campos 8 -    4 2 -   2                  x    x    
Ana Adélia Caruano Frata 8  -  4 2  -  2    x   x                   

Ana Adélia Marchini 19 -  10 6 -   4   x x x x x x x x x x x x x  x x x x  x    
Analu Cristina Botelho 5 -    3 2 -   1        X X        X  X X   X X X 
Angela Teófilo Salgado Zechim 3  -  2 1  -  1                      X    
Antônio Carlos de Oliveira 13 -   7  4 -   3 x x x        x x x   x       x x  

Antônio Teodoro de Almeida Filho 6 -  4 4 -   0 x x x          x             
Flávia Adriano da Rocha 6 -  4 2 -   2    x x    x  x x         x x x   
Gislaine Gomes Domeze Camilo 25 -  13 0 -   13     x     x    x x      x x x x x 

Jennyfer Thays dos Reis 9 -  5 4 -   1   x              x   x      
José Luiz Moreira 5 -  3 3 -   0    x x   x x x   x x  x  x x       

Juliana Souza Gomes 6 -    4 2 -   2                  x x       
Juliane Cristina Ribeiro da Silva 3  -  2 1  -11             x             
Larissa Pereira Dias 5  -  3 2  -  1    x      x                

Lucinéia de Araújo 6 -    4 2 -   2 x x                x x x      
Lygia Aparecida Medeiros Cardeal 15 -  8 5 -   3     x x x x x x x x x        x     
Márcia Cristina Zanelatto 6 -    4 2 -   2 x                x  x x    x x 
Maria Aparecida de Azevedo 18  -  9 6  -  3     x        x x x     x x     
Maria da Conceição Barbosa Oliveira 15  -  8 5  -  3  x x        x x       x    x   
Maria José de Lima Esplício 18 -  9 6 -   3 x x x x x   x  x    x x   x   x x x x x 
Maria Pedreira 6 -    4 2 - 2 x x x    x x     X             
Neusa da Silva Leme 11 -    6 4 -   2   x x  x x x x x             x   
Nilton Roberto Cremasco 15 -  8 5 -   3           x x      x x x      
Nilza Pereira Bodelão 2 -    1 0 -   1           x x x x x      x x    
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Renata Martins Salamanca Godoy 12 -  6 4 -   2    X X   X X X X X X X X     X X X  X X 
Sandra Regina de Souza 15 -  8 5 -   3        X   X X X X X  X X   X X X X X 
Tânia Maria da Silva 12 -  6 4 -   2 x x x x  x     x x x x x    x X      
Thiago Francisco César 3 -  2 1 -   1                   x       
Valdecir Anizio Alves 5 -    3 2 -   -1       x   x        x        
Yoko Patrícia Oishi 15 -    8 5 -   3   x        x x       x    x   
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HORA ATIVIDADE - TARDE 2017 
PERÍODO: TARDE  NOME CH - H.A .Nº H.A. SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Amanda Roberta Sanchez Campos 4 -    2 1 -   -1                         x 

Ana Adélia Caruano Frata 2  -  1 1  -                            
Ana Adélia Marchini 4 -  2 2 -   0        x x x  x x x x x x  x      X 

   Anderson Benato Manganaro 8 -  4 2 -   2        x x x   x x  x          
Âdréia Cristina de Brito 5 -    3 4 -   1         x     x x       x    
Antônio Carlos de Oliveira 11 -  6 4 -   2 x  x     x x x x x x   x x  x      x 
Antônio Teodoro de Almeida Filho  7 -  4 2 -   2 x x x x        x x x        x x x  
Conceição Aparecida Inocenti Iwai 15 -  8 5 -   3           x x  x x      x x x x x 
Débora Cristina Martins Oliveira 15 -   8  5 -   3    x   x  x x          x x X    
Elizabeth Hiroko Ito 12  -  6 4  -  2  x               x x     x   
Elyane Christine Colombaroli 15  -  8 5  -  3      x x x x x      x x x        
Flávia Eloisa dos Santos 5 -    3 2 -   1             x x x x x       x x 
Gislaine Gomes Domeze Camilo 15 -  8 5 -   3  x    x x     x x x x x x x   x   x x 
José Luiz Moreira 10 -    5 3 -   2 x     x x  x x x x X     x x       
Joseane Aparecida Rosário César Domeze 3  -  2 0  -  2                          
Juliana Garcia Martins 12 -    6 4 -   2     x   x x  x x x x            
Juliana Souza Gomes 4 -    2 1 -   1               x           
Larissa Pereira Dias 5 -  3 1 -   2       x                   
Leandro Aparecido dos Santos 15 -  8 5 -   3 x x x   x x x   x  x      x x     x 
Lygia Aparecida Medeiros Cardeal 15 -  8 5 -   3 x     x     x x x x x   x x x x x    
Márcia Cristina Zanelatto 4 -    2 1 -   1       x x        x       x   
Maria Alci de Almeida Comar 11 -   6  2 -   4              x x           
Maria Aparecida de Azevedo 4 -  2 1 -   1  x      x x              x x  
Mara da Conceição Barbosa Oliveira 5 -    3 0 -   3                          
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Maria José de Lima Esplício 12  -  6 5  -  1      x x x x   x    x x    x x x x  
Marli Sayoko Iwai Okabe 15 -  8 0 -   8           x               
Monica de Oliveira Rocha 4  -  2 1  -  1                          
Mônica Emília Buzatto 15 -  8 5 -   3 x x x x     x x      x x x        
Neusa da Silva Leme 10 -  5 3 -   2     x          x x x x x x x x  x  
Nilza Pereira 14 -  8 4 -   4                  X   x x x x x 
Priscila dos Santos Ferreira Amarante 4 -    2 0 -   2              x x           
Renata Martins Salamanca Godoy 18 -  9 6 -   3   x x x  x  x x    x x x x x x x x x x x X 
Sueli Geraldes 15 -  8 5 -   3 x x x x X                     
Tania Maria da Silva 4  -  2 1  -  1               x           
Telma Maria Luchini Kremer 11 -   6  4 -   2    x   x x x x  x     x X        
Valnete Laureano Bergamini 16 -  9 5 -   4 x x x x X                     
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HORA ATIVIDADE - NOITE 2017 
PERÍODO: NOITE 

 
NOME CH - H.A.Nº H.A. SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 
Ademir Martins dos Anjos 6  -  4 2  -  2                     X X    

   Analú Cristina Botelho 10  -  5 3  -  2       X    X               
   Angela Teófilo Salgado Zechim 10  -  5 3  -  2             x    x         
    Antônio Teodoro de Almeida Filho 6  -  4 2  -  2      x x x x x      x x         

César Fronja 4  -  2 1  -  1            x              
    Flávia Adriano da Rocha 6  -  4 0  -  4                          

Izabel Cristina Canin Leite 10  -  5 3  -  2       x         x x         
Juliana Souza Gomes 8  -  4 2  -  2           x x              
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Relação de Bens Móveis – AAB 
Órgão: 333 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 
Unidade: 286000274 - PAULO MOZART MACHADO, E E PROF - E FUND
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N. Patrimônio Descrição SubClasse Estado Qtd. Município Data 
Compra 

100000063969 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000063970 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000063971 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000063972 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000063973 ESTANTE ACO C/6 PRATELEIRAS 0604400 INSERVIVEL 1 URAI 04/12/1997 
100000063974 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000063975 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000063976 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000063977 MESA DE LEIT./BIBLIOTECA-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 13/11/2002 
100000063978 MESA DE LEIT./BIBLIOTECA-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 13/11/2002 
100000063979 MESA DE LEIT./BIBLIOTECA-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 13/11/2002 
100000063980 MESA DE LEIT./BIBLIOTECA-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 13/11/2002 
100000063981 MESA DE LEIT./BIBLIOTECA-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 13/11/2002 
100000063982 MESA DE LEIT./BIBLIOTECA-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 13/11/2002 
100000063983 MESA DE LEIT./BIBLIOTECA-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 13/11/2002 
100000063984 MESA DE LEIT./BIBLIOTECA-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 13/11/2002 
100000063985 QUIMICA,FISICA E BIOLOGIA C/61 1310900 INSERVIVEL 1 URAI 03/04/2003 
100000063986 ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS 0600500 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 
100000063987 ESTANTE ACO C/6 PRATELEIRAS 0604400 INSERVIVEL 1 URAI 04/12/1997 
100000063988 ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS 0600500 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 

100000063989 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/01/2006 

100000063990 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS-
PROEM 0600500 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 

100000063991 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000063992 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000063993 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000063994 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000063995 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000063996 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000063997 CADEIRA EM GERAL CADEIRA 0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
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ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

100000063998 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000063999 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064000 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064001 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064002 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064003 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064004 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064005 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064006 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064007 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064008 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064009 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064010 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064011 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064012 
CADEIRA EM GERAL CADEIRA 
ESTOAFADA SEM BRAçO COM 
RODINHAS/ PROGRAMAPARANA 
DIGITAL 

0601700 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064013 MESA EM GERAL - MOBILIARIO 0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 
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MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

100000064014 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064015 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064016 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064017 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064018 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064019 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064020 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064021 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064022 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064023 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064024 
MESA EM GERAL - MOBILIARIO 
MESA INFORMáTICA / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

0605000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 

100000064025 
IMPRESSORA EM GERAL 
IMPRESSORA SAMSUNGO / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

1401400 INSERVIVEL 1 URAI 26/01/2006 

100000064026 
IMPRESSORA EM GERAL 
IMPRESSORA SAMSUNGO / 
PROGRAMA PARANá DIGITAL 

1401400 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064027 BALANCA PLATAFORMA DIGITAL 
S/COLUNA 0901800 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2009 

100000064028 PROCESSADOR ALIMENTOS 
INDUSTRIAL 1201900 INSERVIVEL 1 URAI 16/11/2009 

100000064029 APARELHO DE AR 
CONDICIONADO 0900100 REGULAR 1 URAI 25/09/2009 

100000064030 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064031 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064032 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064033 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064034 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064035 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064036 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064037 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064038 ARMARIO ACO 16 PORTAS-

PROEM 0600400 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 
100000064039 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064040 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064041 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
100000064720 RACK PARA TV 29' 0606700 REGULAR 1 URAI 30/03/2008 
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100000064721 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064722 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064723 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064724 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064725 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064726 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064727 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064728 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064729 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064731 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064732 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 
USB 0812000 PESSIMO 1 URAI 17/07/2007 

100000064733 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064734 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064735 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064736 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064737 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064738 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064739 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064740 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064741 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064743 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064744 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064745 MESA PARA MICRO/TERMINAL 0605000 REGULAR 1 URAI 11/05/2007 
100000064746 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA 

SEM BRACO 0601700 PESSIMO 1 URAI 11/05/2007 
100000064747 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA 

SEM BRACO 0601700 PESSIMO 1 URAI 11/05/2007 
100000064748 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA 

SEM BRACO 0601700 PESSIMO 1 URAI 11/05/2007 
100000064749 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA 

SEM BRACO 0601700 PESSIMO 1 URAI 11/05/2007 
100000064750 SERVIDOR 1403000 REGULAR 1 URAI 26/01/2006 
100000064751 ESTANTE 0604400 PESSIMO 1 URAI 07/02/2006 
100000064752 TORSO HUMANO M85 CM 1319100 INSERVIVEL 1 URAI 10/10/2002 
100000064753 MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO 1312000 REGULAR 1 URAI 16/08/2002 
100000064759 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064760 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064761 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064762 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064763 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064764 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064765 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
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100000064766 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064767 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064768 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064769 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064770 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064771 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 INSERVIVEL 1 URAI 26/01/2006 

100000064772 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064773 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064774 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064775 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064776 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064777 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064778 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064779 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064780 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064781 MONITOR PARA 
MICROCOMPUTADOR 1402000 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 

100000064782 CPU GRAPHICS 1400600 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064783 CPU GRAPHICS 1400600 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064784 CPU GRAPHICS 1400600 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064785 CPU GRAPHICS 1400600 PESSIMO 1 URAI 26/01/2006 
100000064786 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS 0600500 PESSIMO 1 URAI 12/04/2007 
100000064787 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS 0600500 REGULAR 1 URAI 12/04/2007 
100000064790 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS 0600500 REGULAR 1 URAI 12/04/2007 
100000064791 ARMARIO DE ACO 0600300 REGULAR 1 URAI 22/03/2007 
100000064792 ARMARIO DE ACO 0600300 REGULAR 1 URAI 22/03/2007 
100000064793 ARMARIO DE ACO 0600300 REGULAR 1 URAI 22/03/2007 
100000064794 ARMARIO DE ACO 0600300 REGULAR 1 URAI 22/03/2007 
100000064795 ARMARIO DE ACO 0600300 REGULAR 1 URAI 22/03/2007 
100000064796 ESTANTE EDR 300 2070/300 

C/PRATELEIRA 0604400 REGULAR 1 URAI 02/02/2006 
100000064797 ESTANTE EDR 300 2070/300 

C/PRATELEIRA 0604400 REGULAR 1 URAI 02/02/2006 
100000064798 ESTANTE EDR 300 2070/300 

C/PRATELEIRA 0604400 REGULAR 1 URAI 02/02/2006 
100000064799 ESTANTE EDR 300 2070/300 

C/PRATELEIRA 0604400 REGULAR 1 URAI 02/02/2006 
100000064861 ARMARIO DE MADEIRA C/2 

PORTAS DE LEVANTAMENTO 0600400 PESSIMO 1 URAI 20/08/1990 
100000065668 BATEDEIRA SEMI-

IND.12LTS.FUNDE 1201000 INSERVIVEL 1 URAI 23/01/2006 
100000065669 MESA PARA PROFESSOR - 

FUNDEF 0605200 INSERVIVEL 1 URAI 08/11/2004 
100000065670 TELEVISOR 21" TELA PLANA-

PROEM 0812000 INSERVIVEL 1 URAI 12/11/2004 
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100000065671 MESA PARA PROFESSOR - 
FUNDEF 0605200 INSERVIVEL 1 URAI 08/11/2004 

100000065672 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
FUNDE 2007500 PESSIMO 1 URAI 08/11/2004 

100000065673 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
FUNDE 2007500 PESSIMO 1 URAI 08/11/2004 

100000065674 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
FUNDE 2007500 PESSIMO 1 URAI 08/11/2004 

100000065675 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
FUNDE 2007500 PESSIMO 1 URAI 08/11/2004 

100000065676 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
FUNDE 2007500 PESSIMO 1 URAI 08/11/2004 

100000065677 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
FUNDE 2007500 PESSIMO 1 URAI 08/11/2004 

100000065678 MESA PARA PROFESSOR - 
FUNDEF 0605200 REGULAR 1 URAI 08/11/2004 

100000065679 MESA PARA PROFESSOR - 
FUNDEF 0605200 REGULAR 1 URAI 08/11/2004 

100000065680 MESA PARA PROFESSOR - 
FUNDEF 0605200 REGULAR 1 URAI 08/11/2004 

100000065681 MESA PARA PROFESSOR - 
FUNDEF 0605200 REGULAR 1 URAI 08/11/2004 

100000065682 MESA PARA PROFESSOR - 
FUNDEF 0605200 REGULAR 1 URAI 08/11/2004 

100000065683 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 14/06/2004 

100000065684 MESA ESCRIVANINHA 3 GAV.-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 22/06/2006 

100000065685 MESA ESCRIVANINHA 3 GAV.-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 22/06/2006 

100000065686 MESA ESCRIVANINHA 3 GAV.-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 22/06/2006 

100000065687 MESA ESCRIVANINHA 3 GAV.-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 22/06/2006 

100000065688 MESA ESCRIVANINHA 3 GAV.-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 22/06/2006 

100000065689 FOGAO A GAS COM 6 BOCAS-
PROEM 1203200 INSERVIVEL 1 URAI 21/09/2004 

100000065690 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
FUNDE 2007500 PESSIMO 1 URAI 08/11/2004 

100000065691 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 

100000065692 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 

100000065693 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 

100000065694 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065695 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 

100000065696 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065697 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 

100000065698 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065699 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065700 MESA REFEITORIO 2 BANCOS-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 

100000065701 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.- 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
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PROEM 
100000065702 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065703 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065704 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065705 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065706 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065707 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065708 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065709 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065710 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065711 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065712 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065713 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065714 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065715 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065716 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065717 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 14/06/2004 
100000065718 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065719 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065720 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065721 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065722 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065723 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065724 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065725 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065726 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065727 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065728 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065729 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065730 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000065731 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
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100000065732 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065733 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065734 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065735 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065736 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065737 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065738 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065739 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065740 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 

100000065741 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000065742 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000065743 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000065744 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000065746 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000065747 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000065748 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000065749 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000066433 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 

100000066434 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066436 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066437 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066438 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066439 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066441 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066442 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066443 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066444 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066445 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066446 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066447 MESA P/MICRO COMPUTADOR-
PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066448 MESA P/MICRO COMPUTADOR- 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
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PROEM 
100000066449 MESA P/MICRO COMPUTADOR-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066450 MESA P/MICRO COMPUTADOR-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066451 MESA P/MICRO COMPUTADOR-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066452 MESA P/MICRO COMPUTADOR-

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066453 MESA PARA IMPRESSORA - 

PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066454 MESA PARA IMPRESSORA - 

PROEM 0605000 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066455 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066456 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066457 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066458 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066459 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066460 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066461 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066462 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066463 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066464 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066465 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066466 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066467 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066468 ESTANTE ACO C/7 PRAT.-PROEM 0604400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066469 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066470 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066471 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066472 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066473 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066474 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066476 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066477 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066478 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066479 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066480 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066481 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066492 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066493 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066494 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066495 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066496 CADEIRA UNIVERSITARIA - 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
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PROEM 
100000066498 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066499 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066500 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066501 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066502 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066503 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066504 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066505 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066506 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066507 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066509 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066510 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066511 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066512 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066513 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066514 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066515 CADEIRA UNIVERSITARIA - 

PROEM 0603700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066516 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066517 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066518 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066519 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066520 GELADEIRA RES.285 LT. VENAX 1203700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066521 LIQUIDIFICADOR IND. CAP. 8 LTS 1204100 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066522 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066523 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066524 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066525 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066526 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066527 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066528 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 27/09/2001 
100000066530 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066531 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066532 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066533 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
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100000066534 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 

100000066535 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 

100000066536 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 

100000066537 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 

100000066538 CADEIRA PARA DIGITADOR-
PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 

100000066539 FREEZER 300 LITROS - PLC 1203500 PESSIMO 1 URAI 26/02/2004 
100000066540 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 06/10/1998 
100000066541 CADEIRA ESTOFADA FIXA C-1 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 06/10/1998 
100000066542 CADEIRA GIRAT. C/BRACO-

PROEM 0601700 PESSIMO 1 URAI 14/06/2004 
100000066543 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000066544 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000066545 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000066546 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000066547 CADEIRA TUB.ASS/ENC.POL.-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000066548 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066549 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066550 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066551 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066552 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066553 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066554 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066555 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066556 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066557 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066558 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066559 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066560 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066561 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066563 CADEIRA PARA DIGITADOR-

PROEM 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 09/07/2003 
100000066564 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066565 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066566 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
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100000066567 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066568 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066569 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066570 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066571 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066572 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066573 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066574 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066575 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066576 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066577 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066578 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066579 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066580 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066581 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066582 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066583 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066584 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066585 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066586 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066587 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066588 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066589 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066590 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066591 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066592 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066593 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066594 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066595 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066596 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-
PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 

100000066597 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR- 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
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PROEM 
100000066598 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066599 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066600 MESA P/MICRO COMPUTADOR-

PROEM 0605000 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 
100000066601 MESA P/MICRO COMPUTADOR-

PROEM 0605000 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 
100000066602 MESA P/MICRO COMPUTADOR-

PROEM 0605000 PESSIMO 1 URAI 09/07/2003 
100000066603 MESA PARA REUNIAO - PROEM 0605000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066604 SUPORTE P/ TV E VIDEO - 

PROEM 0607000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066605 SUPORTE P/ TV E VIDEO - 

PROEM 0607000 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066606 ARMARIO ACO 2 PORTAS-

PROEM 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066607 ARMARIO ACO 2 PORTAS-

PROEM 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066608 ARMARIO ACO 2 PORTAS-

PROEM 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066609 ARMARIO ACO 2 PORTAS-

PROEM 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066610 ARMARIO ACO 2 PORTAS-

PROEM 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066611 ARMARIO ACO 2 PORTAS-

PROEM 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066612 ARMARIO ACO 16 PORTAS-

PROEM 0600400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066613 ARMARIO ACO 16 PORTAS-

PROEM 0600400 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066614 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS-

PROEM 0600500 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066615 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS-

PROEM 0600500 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066616 ARQUIVO ACO 4 GAVETAS-

PROEM 0600500 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066617 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066618 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066619 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000066620 BANQUETA ESTRUT.TUBULAR-

PROEM 0600800 REGULAR 1 URAI 09/07/2003 
100000080032 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000080033 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000080034 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000080035 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000080036 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000080037 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000080038 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000080039 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000080040 MESA DE INFORMATICA 0605000 REGULAR 1 URAI 11/02/2010 
100000084830 AGITADOR MAGNETICO 

C/AQUECIMENTO 1300100 REGULAR 1 URAI 05/03/2010 
100000085243 BALANCA DIGITAL 0901800 REGULAR 1 URAI 05/03/2010 
100000085244 BALANCA DIGITAL 0901800 REGULAR 1 URAI 05/03/2010 
100000085499 MANTA AQUECEDORA P/BALAO 1319500 REGULAR 1 URAI 05/03/2010 
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VOLUMETRICO 
100000090008 MEDIDOR DE PH DIGITAL 1311700 REGULAR 1 URAI 03/03/2010 
100000090375 FAC SIMILE - APARELHO DE FAX 0805600 REGULAR 1 URAI 04/03/2010 
100000107975 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107976 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107977 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107978 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107979 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107980 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107981 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107982 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107983 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107984 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107985 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107986 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107987 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107988 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107989 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107990 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107991 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000107992 CADEIRA GIRATORIA 0601700 REGULAR 1 URAI 09/04/2010 
100000144595 MICROSCOPIO_BIOLOGICO TRI 1312000 REGULAR 1 URAI 19/11/2010 
100000146870 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO 1312000 REGULAR 1 URAI 19/11/2010 
100000149138 CAMERA CCD COLOR 1400200 PESSIMO 1 URAI 19/11/2010 
100000157762 BEBEDOURO IND.CAP.150 LTS 

127V 0900400 PESSIMO 1 URAI 22/04/2010 
100000175675 MESA ESCOLAR EM GERAL 0605200 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000175676 MESA ESCOLAR EM GERAL 0605200 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000175678 MESA ESCOLAR EM GERAL 0605200 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000175679 MESA ESCOLAR EM GERAL 0605200 INSERVIVEL 1 URAI 14/06/2004 
100000208277 ESTRADO VAZADO INTELPLAST 2007600 REGULAR 1 URAI 14/02/2012 
100000208278 ESTRADO VAZADO INTELPLAST 2007600 REGULAR 1 URAI 14/02/2012 
100000208279 ESTRADO VAZADO INTELPLAST 2007600 REGULAR 1 URAI 14/02/2012 
100000213886 IMPRESSORA SAMSUNG 

(PARANA DIGITAL) 1401400 INSERVIVEL 1 URAI 26/01/2006 
100000219769 FREEZER HORIZONTAL 300LT 

CONSUL 1203500 REGULAR 1 URAI 26/03/2012 
100000220411 REFRIGERADOR RES.420LT 2P 

CONSUL F.FREE 1203700 PESSIMO 1 URAI 05/04/2012 
100000233135 SWITCH XB SYSTENS 24 

PORTAS SERIE 469631 1403300 PESSIMO 1 URAI 10/11/2004 
100000289989 FONTE DE ALIMENTACAO 0805900 PESSIMO 1 URAI 03/07/2012 

100000489358 
TABLET POSITIVO YPY 7",CAPA 
PROTETORA, ADAPTADOR CA, 
CABO USB E CAPA 
P/TRANSPORTE 

1406000 REGULAR 1 URAI 03/01/2013 

100000489454 
TABLET POSITIVO YPY 7",CAPA 
PROTETORA, ADAPTADOR CA, 
CABO USB E CAPA 
P/TRANSPORTE 

1406000 REGULAR 1 URAI 03/01/2013 

100000489455 
TABLET POSITIVO YPY 7",CAPA 
PROTETORA, ADAPTADOR CA, 
CABO USB E CAPA 
P/TRANSPORTE 

1406000 REGULAR 1 URAI 03/01/2013 

100000489456 
TABLET POSITIVO YPY 7",CAPA 
PROTETORA, ADAPTADOR CA, 
CABO USB E CAPA 
P/TRANSPORTE 

1406000 REGULAR 1 URAI 03/01/2013 

100000489457 TABLET POSITIVO YPY 7",CAPA 1406000 REGULAR 1 URAI 03/01/2013 
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PROTETORA, ADAPTADOR CA, 
CABO USB E CAPA 
P/TRANSPORTE 

100000489458 
TABLET POSITIVO YPY 7",CAPA 
PROTETORA, ADAPTADOR CA, 
CABO USB E CAPA 
P/TRANSPORTE 

1406000 REGULAR 1 URAI 03/01/2013 

100000571633 FORNO INDUSTRIAL VENANCIO 
FIR 90 2G 1203400 REGULAR 1 URAI 25/02/2013 

100000606404 
TABLET POSITIVO YPY 10" CAPA 
PROTETORA, ADAPTADOR CA, 
CABO USB E CAPA 
P/TRANSPORTE 

1406000 PESSIMO 1 URAI 15/05/2013 

100000606405 
TABLET POSITIVO YPY 10" CAPA 
PROTETORA, ADAPTADOR CA, 
CABO USB E CAPA 
P/TRANSPORTE 

1406000 PESSIMO 1 URAI 15/05/2013 

100000615084 FOGAO IND. 4 BOCAS SEM 
FORNO 1203200 REGULAR 1 URAI 05/06/2013 

100000680254 EXTINTOR DE PO QUIMICO C/4 
KG 1002000 REGULAR 1 URAI 02/10/2013 

100000680255 EXTINTOR DE PO QUIMICO C/4 
KG 1002000 REGULAR 1 URAI 02/10/2013 

100000680256 EXTINTOR DE PO QUIMICO C/4 
KG 1002000 REGULAR 1 URAI 02/10/2013 

100000680257 EXTINTOR DE PO QUIMICO C/4 
KG 1002000 REGULAR 1 URAI 02/10/2013 

100000680258 EXTINTOR DE PO QUIMICO C/4 
KG 1002000 REGULAR 1 URAI 02/10/2013 

100000680259 EXTINTOR DE PO QUIMICO C/4 
KG 1002000 REGULAR 1 URAI 02/10/2013 

100000680260 EXTINTOR DE PO QUIMICO C/4 
KG 1002000 REGULAR 1 URAI 02/10/2013 

100000680843 EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG BC 1002000 REGULAR 1 URAI 02/10/2013 
100000687866 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 

FAROLETES 0103500 REGULAR 1 URAI 14/10/2013 
100000690309 EXTINTOR GAS CARBONICO 06 

KG 1002000 REGULAR 1 URAI 11/10/2013 
100000690310 EXTINTOR GAS CARBONICO 06 

KG 1002000 REGULAR 1 URAI 11/10/2013 
100000700634 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 

FAROLETES 0103500 INSERVIVEL 1 URAI 24/10/2013 
100000713520 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713521 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713522 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713523 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713524 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713525 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 BOM 1 URAI 26/11/2013 
100000713526 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713527 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713528 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713529 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713531 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713532 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713533 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713534 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713535 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713536 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713537 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713538 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
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100000713539 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713540 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713541 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713542 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713543 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713545 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713546 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713547 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713548 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713549 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713550 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713551 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713552 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713553 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713555 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713556 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713557 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713558 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713559 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713560 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713561 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713562 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 REGULAR 1 URAI 26/11/2013 
100000713565 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 PESSIMO 1 URAI 26/11/2013 
100000713566 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713567 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713568 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713569 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713570 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713571 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713573 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713574 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713575 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713577 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713578 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713579 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713580 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713582 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713583 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713584 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713585 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713586 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713587 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713588 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713589 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713590 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713591 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713592 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713593 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713594 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713595 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713596 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 26/11/2013 
100000713597 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 PESSIMO 1 URAI 26/11/2013 
100000713598 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 PESSIMO 1 URAI 26/11/2013 
100000713599 CADEIRA ESTOFADA FIXA-SUDE 0601700 PESSIMO 1 URAI 26/11/2013 
100000723751 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 

LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 
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100000723752 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 
LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 

100000723753 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 
LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 

100000723754 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 
LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 

100000723755 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 
LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 

100000723756 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 
LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 

100000723757 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 
LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 

100000723758 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 
LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 

100000723759 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 
LEDS 1003800 INSERVIVEL 1 URAI 12/12/2013 

100000736701 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737205 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737206 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737212 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737213 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737214 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737215 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737216 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 PESSIMO 1 URAI 15/01/2014 
100000737217 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737218 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737220 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737222 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737223 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737224 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737225 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737226 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737227 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737228 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000737229 TABLET POSITIVO YPY AB7E 1406000 REGULAR 1 URAI 15/01/2014 
100000806202 FREEZER 404L 1203500 REGULAR 1 URAI 25/06/2014 
100000810657 ARMARIO ACO 2 PORTAS 

VERTICAL 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2014 
100000810658 ARMARIO ACO 2 PORTAS 

VERTICAL 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2014 
100000810659 ARMARIO ACO 2 PORTAS 

VERTICAL 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2014 
100000810660 ARMARIO ACO 2 PORTAS 

VERTICAL 0600300 REGULAR 1 URAI 09/07/2014 
100000892499 TV 29 POL. TELA PLANA ENT. 

USB 0812000 INSERVIVEL 1 URAI 17/07/2007 
100000895585 AMPLIFICADOR 0800500 INSERVIVEL 1 URAI 14/07/1998 
100000895586 ANTENA PARABOLICA 0800700 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 
100000895587 MAQUINA DE CALCULAR 

ELETRICA 0100600 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 
100000895588 MAQUINA DE ESCREVER 

MANUAL 0102000 INSERVIVEL 1 URAI 14/07/1998 
100000895589 RETROPROJETOR 0809500 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 
100000895590 RETROPROJETOR 0809500 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 
100000895591 TELEVISOR A CORES 0812000 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 
100000895592 TELEVISOR A CORES 0812000 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 
100000895593 VIDEO CASSETTE 0812800 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 
100000901479 BALANCA DE PLATAFORMA DE 

PISO 0901800 NOVO 1 URAI 23/03/2017 
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200000212693 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212694 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212695 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212696 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212697 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212698 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212699 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212700 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212701 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212702 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212703 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212704 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212705 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212706 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212707 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212708 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212709 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212710 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212711 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212712 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212713 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212714 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212715 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212717 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212718 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212720 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212721 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212722 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212723 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212724 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212726 CONJUNTO ESCOLAR 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
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CONVERSAO DO ORGAO 33 
200000212727 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212728 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212729 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212731 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212732 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212733 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212734 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212736 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212740 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212741 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212742 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212743 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212744 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212745 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212750 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212751 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212752 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212753 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212754 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212755 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212756 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212757 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212759 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212760 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212761 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212762 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212764 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212765 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212766 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212767 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
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200000212768 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212773 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212774 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212775 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212776 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212777 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212780 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212781 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212782 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212783 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212785 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212786 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212787 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212788 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212790 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212791 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212792 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212793 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212800 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212801 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212802 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212803 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212804 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212805 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212806 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212807 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212808 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212811 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212812 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212813 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212814 CONJUNTO ESCOLAR 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
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CONVERSAO DO ORGAO 33 
200000212815 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212817 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212818 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212819 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212820 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212821 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212828 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212829 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212830 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212831 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212832 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212833 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212834 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212836 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212837 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212838 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212839 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212840 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212841 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212842 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212843 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212844 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212845 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212846 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212847 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212848 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212849 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212850 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212851 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
200000212852 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 
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200000212853 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212854 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212855 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212856 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212857 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212858 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212859 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212860 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212861 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212862 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212863 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212864 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212865 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212866 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212867 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212868 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212869 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212870 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212871 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212872 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212873 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212874 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212875 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 INSERVIVEL 1 URAI 22/03/2011 

200000212876 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212877 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212878 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212879 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212880 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212881 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212882 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212883 CONJUNTO ESCOLAR 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
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CONVERSAO DO ORGAO 33 
200000212884 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212885 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212886 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212887 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212888 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212889 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212890 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212891 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212892 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212893 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212894 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212895 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212896 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212897 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212898 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212899 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212900 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212901 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212902 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212903 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212904 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212905 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212906 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212907 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212908 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212909 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212910 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212911 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212912 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212913 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
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200000212914 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212915 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212916 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212917 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212918 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212919 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212920 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212921 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212922 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212923 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212924 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212925 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212926 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212927 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212928 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212929 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212930 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212931 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212932 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212933 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212934 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212935 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212936 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212937 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212938 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212939 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212940 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212941 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212942 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212943 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212944 CONJUNTO ESCOLAR 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
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CONVERSAO DO ORGAO 33 
200000212945 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212946 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212947 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212948 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212949 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212950 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212951 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212952 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212953 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212954 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212955 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212956 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212957 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212958 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212959 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212960 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212961 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212962 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212963 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212964 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212965 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212966 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212967 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212968 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212969 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212970 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212971 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212972 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212973 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000212974 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
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200000212975 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212976 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212977 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212978 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212979 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212980 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212981 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212982 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212983 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212984 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212985 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212986 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212987 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212988 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212989 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212990 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212991 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212992 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212993 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212994 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212995 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212996 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212997 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212998 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000212999 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213000 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213001 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213002 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213003 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213004 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213005 CONJUNTO ESCOLAR 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
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CONVERSAO DO ORGAO 33 
200000213006 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213007 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213008 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213009 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213010 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213011 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213012 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213013 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213014 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213015 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213016 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213017 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213018 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213019 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213020 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213021 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213022 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213023 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213024 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213025 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213026 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213027 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213028 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213029 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213030 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213031 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213032 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213033 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213034 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
200000213035 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 
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200000213036 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213037 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213038 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213039 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213040 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213041 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213042 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213043 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213044 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213045 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213046 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213047 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213048 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213049 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213050 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213051 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213052 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213053 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213054 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213055 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213056 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213057 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213058 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213059 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213060 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213061 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213062 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213063 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213064 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213065 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 REGULAR 1 URAI 22/03/2011 

200000213066 CONJUNTO ESCOLAR 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
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CONVERSAO DO ORGAO 33 
200000213067 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213068 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213069 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213070 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213071 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213072 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213073 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213074 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213075 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213076 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213077 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213078 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213079 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213080 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213081 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213082 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213083 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213084 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213085 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213086 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213087 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213088 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213089 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213090 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213091 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213092 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213093 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213094 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213095 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 
200000213096 CONJUNTO ESCOLAR 

CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 



558 

 

200000213097 CONJUNTO ESCOLAR 
CONVERSAO DO ORGAO 33 0608300 PESSIMO 1 URAI 22/03/2011 

200000741009 BOTIJAO DE GAS VAZIO CAP.13 
KG 1201200 BOM 1 URAI 27/09/2001 

200000741010 BOTIJAO DE GAS VAZIO CAP.13 
KG 1201200 BOM 1 URAI 27/09/2001 

200000741011 BOTIJAO DE GAS VAZIO CAP.13 
KG 1201200 BOM 1 URAI 27/09/2001 

200000741012 BOTIJAO DE GAS VAZIO CAP.13 
KG 1201200 BOM 1 URAI 27/09/2001 

200000741013 BOTIJAO DE GAS VAZIO CAP.13 
KG 1201200 BOM 1 URAI 27/09/2001 

200000741014 BOTIJAO DE GAS VAZIO CAP.13 
KG 1201200 BOM 1 URAI 14/11/2002 

200000741015 BOTIJAO DE GAS VAZIO CAP.13 
KG 1201200 BOM 1 URAI 14/11/2002 
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Relação de Bens Móveis - AAB 
Órgão: 472 - FUNDEPAR-OUTROS 
Unidade: 286000274 - PAULO MOZART MACHADO, E E PROF - E FUND 

N. 
Patrimônio Descrição SubClasse Estado Qtd. Município Data 

Compra 
61981 GLOBO MUNDI 0701700 INSERVIVEL 1 URAI 02/01/1997 

111787 MESA PARA REFEITORIO 0605000 INSERVIVEL 1 URAI 14/09/2001 
114941 CPU GRAPHICS 1400600 INSERVIVEL 1 URAI 20/11/2002 
114942 MONITOR 1312400 INSERVIVEL 1 URAI 20/11/2002 
114943 TECLADO 1105000 INSERVIVEL 1 URAI 20/11/2002 
116812 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 04/11/2002 
116813 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 04/11/2002 
116814 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 04/11/2002 
116815 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 04/11/2002 
116816 AMPLIFICADOR DE SOM 0800500 INSERVIVEL 1 URAI 04/11/2002 
116817 IMPRESSORA 1401400 INSERVIVEL 1 URAI 04/11/2002 
116819 GUILHOTINA PARA ESCRITORIO 0101600 INSERVIVEL 1 URAI 12/05/2003 
116824 SOFA COM TRES LUGARES 0606900 PESSIMO 1 URAI 18/11/2002 
116828 VENTILADOR DE MESA OU 

PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 18/11/2002 
122955 APARELHO DE DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 17/08/2006 
140458 VENTILADOR DE PAREDE 60CM 

DELTA 0900700 PESSIMO 1 URAI 15/03/2012 
140886 EXTINTOR A AGUA 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140887 EXTINTOR A AGUA 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140888 EXTINTOR A AGUA 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140889 EXTINTOR A AGUA 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140890 EXTINTOR A AGUA 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140891 EXTINTOR PO QUIMICO ( DOACAO) 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140892 EXTINTOR PO QUIMICO ( DOACAO) 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140893 EXTINTOR PO QUIMICO ( DOACAO) 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140894 EXTINTOR PO QUIMICO ( DOACAO) 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
140895 EXTINTOR PO QUIMICO ( DOACAO) 1002000 INSERVIVEL 1 URAI 20/09/2012 
141321 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 
141322 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 
141323 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 
141324 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 
141325 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 PESSIMO 1 URAI 05/11/2012 
141326 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 
141327 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 PESSIMO 1 URAI 05/11/2012 
141328 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 
141329 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 
141330 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 

& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 
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141331 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 
& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 

141332 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 
& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 

141333 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 
& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 

141334 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 
& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 

141335 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 
& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 PESSIMO 1 URAI 05/11/2012 

141336 MINI CAMERA SECO 1/3 SONY DAY 
& NIGTF (AQUISICAO) 1005600 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 

141337 RACK CFTV ORION FONTE 15 
(AQUISIAO) 0606700 REGULAR 1 URAI 05/11/2012 

142811 LIXEIRAS RECICLAVEIS (DOACAO) 0209800 INSERVIVEL 1 URAI 05/09/2013 
142812 LIXEIRAS RECICLAVEIS (DOACAO) 0209800 INSERVIVEL 1 URAI 05/09/2013 

2055860 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 11/09/2002 
2055861 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 11/09/2002 
2055862 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 11/09/2002 
2055863 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 11/09/2002 
2055864 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 11/09/2002 
2055865 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 11/09/2002 
2061916 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061917 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061918 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061919 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061920 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061921 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061922 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061923 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061924 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061925 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2061927 VENTILADOR DE TETO 0900700 PESSIMO 1 URAI 01/10/2003 
2067096 VENTILADOR DE PAREDE 60 

TURBO LOREN SID 0900700 PESSIMO 1 URAI 19/11/2004 
2067097 VENTILADOR DE TETO 3 PAS 

TRON BRANCO 0900700 PESSIMO 1 URAI 19/11/2004 
2067098 VENTILADOR TETO 3 PAS TRON 

BRANCO 0900700 PESSIMO 1 URAI 19/11/2004 
2067099 VENTILADOR TETO 3 PAS TRON 

BRANCO 0900700 PESSIMO 1 URAI 19/11/2004 
2072908 AMPLIFICADOR LL320 0800500 PESSIMO 1 URAI 07/12/2005 
2072909 VENTILADOR DE PAREDE LOREN 

SID 3 PAS 0900700 PESSIMO 1 URAI 09/12/2005 
2072910 VENTILADOR DE PAREDE LOREN 

SID 3 PAS 0900700 PESSIMO 1 URAI 09/12/2005 
2072911 VENTILADOR DE PAREDE LOREN 

SID 3 PAS 0900700 PESSIMO 1 URAI 09/12/2005 
2072912 VENTILADOR DE PAREDE LOREN 

SID 3 PAS 0900700 PESSIMO 1 URAI 09/12/2005 
2072913 MOEDOR DE CARNE MANUAL - 

MIMOSO - TAMANHO 3 1204900 INSERVIVEL 1 URAI 09/12/2005 
2077676 TV 29 POL A CORES LG 0812000 INSERVIVEL 1 URAI 28/11/2006 
2077679 SUPORTE PARA TV E VIDEO COM 

RODA 0607000 REGULAR 1 URAI 29/11/2006 
2146339 CONSERVADORA DE PISO 1202300 INSERVIVEL 1 URAI 06/11/2007 
2150192 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS 0900400 PESSIMO 1 URAI 17/11/2008 
2151863 MICRO SYSTEM 0809700 INSERVIVEL 1 URAI 14/04/2010 
2151864 MICRO SYSTEM 0809700 PESSIMO 1 URAI 14/04/2010 
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2151865 ARMARIO DE MADEIRA_P/ 
BBLIOTECA 0600400 REGULAR 1 URAI 14/04/2010 

2151866 ARMARIO DE MADEIRA_P/ 
BBLIOTECA 0600400 REGULAR 1 URAI 14/04/2010 

2151867 PRATELEIRA DE MADEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 15/04/2010 
2151868 PRATELEIRA DE MADEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 15/04/2010 
2151870 LIQUIDIFICADOR 1204100 PESSIMO 1 URAI 09/12/2009 
2151871 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 09/12/2009 
2151872 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 09/12/2009 
2151873 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 PESSIMO 1 URAI 09/12/2009 
2151874 RADIO C/ CD 0809700 INSERVIVEL 1 URAI 09/12/2009 
2151875 APARELHO DE DVD 0801301 INSERVIVEL 1 URAI 09/12/2009 
2151876 APARELHO DE DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 09/12/2009 
2151877 APARELHO DE DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 09/12/2009 
2151878 APARELHO DE DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 12/11/2010 
2151879 APARELHO DE DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 12/11/2010 
2151880 PRATELEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 22/11/2010 
2151881 PRATELEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 22/11/2010 
2151882 PRATELEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 22/11/2010 
2151883 PRATELEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 22/11/2010 
2151884 PRATELEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 22/11/2010 
2151885 PRATELEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 22/11/2010 
2151886 PRATELEIRA 0606400 REGULAR 1 URAI 22/11/2010 
2151887 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 REGULAR 1 URAI 26/11/2010 
2151888 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 REGULAR 1 URAI 26/11/2010 
2151889 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 REGULAR 1 URAI 26/11/2010 
2151890 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 REGULAR 1 URAI 26/11/2010 
2151891 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 REGULAR 1 URAI 26/11/2010 
2151892 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 REGULAR 1 URAI 26/11/2010 
2151893 VENTILADOR DE PAREDE 0900700 REGULAR 1 URAI 26/11/2010 
2173348 ESTANTE 0604400 REGULAR 1 URAI 19/09/2012 
2173349 ARMARIO 0600300 REGULAR 1 URAI 19/09/2012 
2173350 ARMARIO 0600300 REGULAR 1 URAI 19/09/2012 
2173351 ARMARIO 0600300 REGULAR 1 URAI 19/09/2012 
2173352 ARMARIO 0600300 REGULAR 1 URAI 19/09/2012 
2173353 DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 10/10/2012 
2173354 DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 10/10/2012 
2173355 DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 10/10/2012 
2173356 DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 10/10/2012 
2173357 DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 10/10/2012 
2173358 DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 10/10/2012 
2173359 DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 10/10/2012 
2173360 DVD 0801301 PESSIMO 1 URAI 10/10/2012 
2210093 ESTABILIZADOR MIE MICROSOL 

PROINFO 264/2010 0206300 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210095 ESTABILIZADOR MIE MICROSOL 

PROINFO 264/2010 0206300 INSERVIVEL 1 URAI 06/07/2011 
2210096 ESTABILIZADOR MIE MICROSOL 

PROINFO 264/2010 0206300 INSERVIVEL 1 URAI 06/07/2011 
2210097 ESTABILIZADOR MIE MICROSOL 

PROINFO 264/2010 0206300 INSERVIVEL 1 URAI 06/07/2011 
2210098 ESTABILIZADOR MIE MICROSOL 

PROINFO 264/2010 0206300 INSERVIVEL 1 URAI 06/07/2011 
2210102 IMPRESSORA LEXMARK PROINFO 

264/2010 1401400 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210103 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210104 MONITOR 15.6" SANSUNG 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
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PROINFO 264/2010 
2210105 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210106 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210107 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210108 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210109 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210110 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210111 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210112 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210113 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210114 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210115 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210116 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210117 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210118 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210119 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210120 MONITOR 15.6" SANSUNG 

PROINFO 264/2010 1402000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210121 MONITOR 20" SANSUNG PROINFO 

264/2010 1402000 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210122 CPU S3L - 432 PROINFO 264/2010 1400600 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210123 CPU WPL - 432 PROINFO 264/2010 1400600 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210124 CPU WPL - 432 PROINFO 264/2010 1400600 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210125 CPU WPL - 432 PROINFO 264/2010 1400600 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210126 CPU WPL - 432 PROINFO 264/2010 1400600 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210127 CPU WPL - 432 PROINFO 264/2010 1400600 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210128 CPU WPL - 432 PROINFO 264/2010 1400600 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210129 CPU WPL - 432 PROINFO 264/2010 1400600 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210130 CPU WPL - 432 PROINFO 264/2010 1400600 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2210131 CPU WPL-432 CR PROINFO 

264/2010 1400600 PESSIMO 1 URAI 06/07/2011 
2210132 ROTEADOR ADSL DLINK PROINFO 

264/2010 1402800 INSERVIVEL 1 URAI 06/07/2011 
2211973 MICROFONE KARSECT MAO 

KRU301 0808100 REGULAR 1 URAI 24/10/2013 
2211974 FREEZER CONSUL CHA31C 305L 

BRANCO 110V 1203500 REGULAR 1 URAI 09/10/2013 
2211975 CAMERA DIGITAL SONY 16.1 MP 

DSC W710 PRETA 1400200 PESSIMO 1 URAI 16/10/2013 
2211976 RADIO PHILCO AM/FM CD MP3 USB 

AUX WMA PB120N 0809700 PESSIMO 1 URAI 04/10/2013 
2211977 RADIO PHILCO AM/FM CD MP3 USB 

AUX WMA PB120N 0809700 PESSIMO 1 URAI 04/10/2013 
2211978 RADIO PHILCO AM/FM CD MP3 USB 

AUX WMA PB120N 0809700 PESSIMO 1 URAI 04/10/2013 
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2211979 RADIO PHILCO AM/FM CD MP3 USB 
AUX WMA PB120N 0809700 PESSIMO 1 URAI 04/10/2013 

2211980 IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750 
ND 1401400 REGULAR 1 URAI 09/10/2013 

2211981 
BEBEDOURO DE PRESSAO 
CONJUGADO MFA -40 127V 
MASTERFRIO 

0900400 REGULAR 1 URAI 04/11/2013 

2211982 
BEBEDOURO DE PRESSAO 
CONJUGADO MFA -40 127V 
MASTERFRIO 

0900400 REGULAR 1 URAI 04/11/2013 
2256266 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2256267 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2256268 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2256269 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2256270 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2256271 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2256272 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2256273 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2256274 CORTINA DE TECIDO 1800600 PESSIMO 1 URAI 25/11/2013 
2266331 PROJETOR MEC LINUX PC 

EDUCACIONAL PROINFO 108/2011 0809500 REGULAR 1 URAI 02/08/2012 
2272098 DVR 32 CANAIS PX-DVR 832 C 

PYXEL 0804900 REGULAR 1 URAI 10/10/2014 
2280595 SOLUCAO DE LOUSA DIGITAL 

PROINFO 116/2012 0609100 REGULAR 1 URAI 28/03/2013 

2318040 
CAIXA DE SOM ACUSTICA 
INJETADA HAYONIK CA 300 
CLASSE D 

0801900 INSERVIVEL 1 URAI 28/11/2014 

2318041 PEDESTAL P CX DE SOM PA100 
ALUM PT HAYONIK 0605700 REGULAR 1 URAI 28/11/2014 

2318042 CAMERA DIGITAL NIKON COOLPIX 
L120 PT 1400200 REGULAR 1 URAI 28/11/2014 

2318043 TRIPE PARA CAMERA WEIFENG 
WT3560 PTA 0812600 REGULAR 1 URAI 28/11/2014 

2318433 APARELHO DE DVR 32 CANAIS PX-
DVR832C PYXEL 1003900 REGULAR 1 URAI 10/10/2014 

2322196 APARELHO DE DVD COM KAKAOKE 0801301 BOM 1 URAI 24/09/2015 
2322197 APARELHO DE SOM PORTATIL 

COM USB E MP3 0801100 BOM 1 URAI 24/09/2015 
2322198 IMPRESSORA A LASER 5452 COM 

TONER INICIAL BROTHER 1401400 BOM 1 URAI 24/09/2015 
2322199 MICROFONE COM FIO 0808100 REGULAR 1 URAI 24/09/2015 
2322200 APARELHO DE TV AOC LED 32" 

DI352 0812000 BOM 1 URAI 29/10/2015 
2322201 APARELHO DE TV AOC LED 32" 

DI352 0812000 BOM 1 URAI 29/10/2015 
2322219 CORTINA 1800600 REGULAR 1 URAI 06/10/2015 
2322220 CORTINA 1800600 REGULAR 1 URAI 06/10/2015 
2322221 CORTINA 1800600 REGULAR 1 URAI 06/10/2015 
2322222 CORTINA 1800600 REGULAR 1 URAI 06/10/2015 
2322223 BEBEDOURO INDUSTRIAL P100S-

127V 0900400 REGULAR 1 URAI 01/10/2015 
2322555 IMPRESSORA BROTHER 1401400 BOM 1 URAI 28/11/2016 
2322556 LIQUIDIFICADOR 4 LITROS 1204100 BOM 1 URAI 28/11/2016 
2322557 VENTILADOR 0900700 BOM 1 URAI 28/11/2016 
2322558 CAIXA DE SOM, BATERIA 8HRS 

USB, MICROFONE 0801900 BOM 1 URAI 28/11/2016 
2322559 APARELHO DE DVD COM ENTRADA 

USB 0801301 BOM 1 URAI 28/11/2016 
2322560 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL 1402300 BOM 1 URAI 28/11/2016 
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200W RMS 
2322585 RÁDIO COM MICROFONE 

PORTÁTIL, BLUETOOTH, USB 0809700 PESSIMO 1 URAI 22/12/2016 
2322586 RÁDIO COM MICROFONE 

PORTÁTIL, BLUETOOTH, USB 0809700 BOM 1 URAI 22/12/2016 
2322630 MIKROTIC ROUTERBOARD RB 

750R2 HEX LITE 850 MHZ 64MB L4 0813500 NOVO 1 URAI 20/12/2016 
2322839 TV AOC LED 43 LE43F DIGITAL 

SAMRT WIFI 0812000 NOVO 1 URAI 20/07/2017 
2527465 MESA DE REUNIAO REDONDA - 

SALA DE RECURSOS 0605000 BOM 1 URAI 06/07/2011 
2527466 MESA PARA IMPRESSORA - SALA 

DE RECURSOS 0605000 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2527467 CADEIRA DE ESCRITORIO - SALA 

DE RECURSOS 0601700 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2527468 CADEIRA DE ESCRITORIO - SALA 

DE RECURSOS 0601700 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2527469 CADEIRA DE ESCRITORIO - SALA 

DE RECURSOS 0601700 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2527470 CADEIRA DE ESCRITORIO - SALA 

DE RECURSOS 0601700 INSERVIVEL 1 URAI 06/07/2011 
2527471 MESA PARA COMPUTADOR - SALA 

DE RECURSOS 0605000 BOM 1 URAI 06/07/2011 
2527472 MESA PARA COMPUTADOR - SALA 

DE RECURSOS 0605000 BOM 1 URAI 06/07/2011 
2527473 CADEIRA PARA DIGITADOR - SALA 

DE RECURSOS 0601700 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2527474 CADEIRA PARA DIGITADOR - SALA 

DE RECURSOS 0601700 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2527475 ARMARIO BRANCO - SALA DE 

RECURSOS 0600400 REGULAR 1 URAI 06/07/2011 
2527476 QUADRO BRANCO - SALA DE 

RECURSOS 0606600 BOM 1 URAI 06/07/2011 
2527477 NOTEBOOK POSITIVO - SALA DE 

RECURSOS 1402300 PESSIMO 1 URAI 22/04/2010 
2527478 NOTEBOOK POSITIVO - SALA DE 

RECURSOS 1402300 REGULAR 1 URAI 05/12/2013 
2527479 NOTEBOOK POSITIVO - SALA DE 

RECURSOS 1402300 REGULAR 1 URAI 05/12/2013 
2527480 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

EPSON - SALA DE RECURSOS 1401400 REGULAR 1 URAI 05/12/2013 
2527481 LUPA ELETRONICA - SALA DE 

RECURSOS 0902700 BOM 1 URAI 06/09/2010 
 
 
 


