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ORGANIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
 

 

 

 

O Projeto Político-Pedagógico está organizado e apresentado em três 

volumes: 

Volume I – Concepção de Ensino 

Volume II - Proposta Curricular do Ensino Fundamental – anos finais 

Volume III - Proposta Curricular do Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através desse documento construído de maneira dinâmica deixamos acesa a 

esperança de ver a educação inspirando e estimulando todos os que vivem o 

mesmo ideal de ver uma sociedade transformada e fortalecida. 
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I - DA ABORDAGEM DOS CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

A organização do trabalho escolar atende aos interesses da criança e do 

adolescente considerando o seu nível e suas condições de aprendizagem 

assim como a legislação vigente para a oferta do Ensino Fundamental. 

A forma de abordagem dos conteúdos curriculares, elementos 

fundamentais ao desenvolvimento pessoal e sociocultural dos alunos envolve 

conceitos, procedimentos dos diferentes campos do conhecimento, 

capacidades cognitivas e sociais básicas que sejam adequadas ao ritmo do 

desenvolvimento humano. 

Preparar a criança e o adolescente para participarem de uma sociedade 

complexa, como a atual, requer aprendizagem autônoma e contínua ao longo 

da vida. É o desafio que se tem pela frente. O planejamento e o 

desenvolvimento orgânico do currículo superam a organização por disciplinas 

estanques. A integração e a articulação dos conhecimentos, em processo 

permanente de interdisciplinaridade e contextualização, contribuem para uma 

aprendizagem significativa. O que se espera do colégio é que ela seja um 

instrumento preparando o aluno para atuar no mundo globalizado em 

constantes e rápidas transformações. 

Inseridas no Ensino Fundamental as abordagens dos temas são 

coerentes com a realidade e exigem uma forma significativa e contextualizada 

de trabalho. A aprendizagem significativa requer intensa atividade e 

envolvimento da criança e do adolescente em qualquer etapa da educação 

básica e em qualquer idade. 

Há uma preocupação em respeitar conceitos e experiências anteriores, 

conhecimentos historicamente acumulados, somados à construção de novos 

conhecimentos.  

O currículo sistematiza os processos de seleção e organização dos 

conteúdos escolares com as sequências didáticas, a mediação com as 

metodologias, o planejamento das diversas atividades, a avaliação da 

aprendizagem, o desempenho institucional e os programas de formação 

continuada. Para validar-se, promove a abertura e a sensibilidade para que 

sejam identificadas as relações entre o colégio e seu entorno social, mas 

principalmente a ação humana em seu interior. Ele deve apresentar uma 
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natureza dinâmica e flexível, considerando a complexidade das realidades 

atuais. Importa ser pensado e realizado cooperativamente, de modo que 

integre na sua construção o esforço de todos os educadores.  

O currículo é sempre o resultado de uma seleção baseada em critérios 

contextualizados social e historicamente para atender a determinados 

interesses. Ele está no centro da relação educativa e incorpora os nexos entre 

saber, poder e identidade estabelecendo diferenças.  

O colégio no complexo contexto contemporâneo assume o urgente e 

importante compromisso de conciliar humanismo e tecnologia, os 

conhecimentos científicos que presidem a produção moderna e o exercício da 

cidadania plena, a formação ética e a autonomia intelectual e as competências 

cognitivas e sociais. 

Articular as diferentes áreas de conhecimentos exige alguns 

pressupostos de organização curricular. Estes são: 

 visão orgânica do conhecimento; 

 múltiplas interações dos conteúdos das disciplinas;  

 abertura e sensibilidade para identificar as relações entre  o colégio e 

vida pessoal e social, entre o aprendido e o observado, entre o aluno 

e o objeto do conhecimento, entre a teoria e suas consequências e 

aplicações práticas. 

Como consequência, os educadores devem obrigatoriamente 

reconhecer: 

 as linguagens como elemento primordial para a constituição dos 

conceitos, relações, condutas e valores;   

 o conhecimento como construção coletiva;  

 a aprendizagem como mobilizadora de afetos, emoções e relações 

humanas. 

As condições primordiais na organização curricular: 

 estratégias diversificadas — mais raciocínio e menos memória; 

 procedimentos e atividades de “reinvenção” do conhecimento; 

 a contextualização dos conteúdos; 
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 a interdisciplinaridade como capacidade de relacionar as disciplinas 

em projetos de trabalho, estudo, pesquisa e ação. 

Na abordagem dos conteúdos curriculares o Colégio Vila Militar prevê 

um espaço escolar não excludente, que interaja com outras entidades 

educativas, que promove as pessoas, que intervém efetivamente na 

socialização dos seus alunos, que se insere no mundo do trabalho, das 

culturas e das relações sociais e políticas, enfim, que ensina que é preciso 

aprender sempre. 

Os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas 

interações, contando com a intervenção do professor, mediador profissional na 

interação dos alunos com os objetos do conhecimento. Além disso, cumpre 

reconhecer que o contexto da sala de aula traz questões de ordem afetiva, 

emocional, cognitiva, física e de relação pessoal.  

O exercício da tolerância, da negociação e do consenso; o estudo, a 

pesquisa e a reflexão para fundamentar posições e propiciar alternativas; a 

abertura e a flexibilidade, tendo em vista a finalidade pela qual todos se 

empenham. 

O planejamento curricular precisa, como pressuposto fundamental, levar 

em conta as diferenças pessoais. Cada educador traz consigo experiências e 

conhecimentos próprios que enriquecem o debate e garantem legitimidade e 

eficácia ao processo, mas também provocam divergências, confrontos e, às 

vezes, intransigência e desconforto.  

O planejamento curricular corresponde ao processo reflexivo pelo qual 

resultam as decisões curriculares sobre o ensino-aprendizagem-avaliação. 

Constitui o campo do diálogo pedagógico pelo qual o professor define a ação 

didática a partir dos referenciais teóricos, bem como das experiências 

pessoais. Desse processo reflexivo resultam os discursos curriculares: planos 

de ensino, plano de aula, projetos, aulas, instrumentos de avaliação e as 

matrizes curriculares. 

Os conteúdos escolares representam conceitos e princípios e o 

compromisso científico; nos procedimentos da aquisição de habilidades e 

estratégias, visa-se à articulação de objetivos, meios e resultados; nas atitudes, 

normas, valores e a ética; no compromisso filosófico está sustentada a 

intenção institucional. 
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Pode-se, a título de organização, estabelecer: 

 conteúdos conceituais representariam a aprendizagem por 

aproximações sucessivas, que demandam situações distintas;  

 conteúdos factuais corresponderiam em geral a informações ou 

repetições submetidas à memória;  

 conteúdos procedimentais corresponderiam ao saber fazer;  

 conteúdos atitudinais significariam a prática constante, coerente e 

sistemática, em que atitudes e valores almejados sejam expressos 

no relacionamento das pessoas, na escolha e no tratamento didático 

dado aos conteúdos. 

A matriz curricular é entendida como um documento síntese do currículo, 

que compreende a carta de intenções do colégio. Nela explicitam-se os 

conteúdos escolares bem como a sua associação entre os objetivos, indicados 

estabelecendo uma relação dialética em que um atua sobre o outro, atribuindo 

sentido e significado às práticas pedagógicas.  

O desenvolvimento curricular objetiva a constituição de competências, 

habilidades e atitudes que permitam ao aluno os níveis de desempenho 

adequados para: 

 exercer a cidadania, entendida como participação social e política, 

assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, 

adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 

repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 

mesmo respeito; 

 colocar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; 

 conhecer características fundamentais do Brasil na dimensão social, 

material e cultural, como meio de construir progressivamente a 

noção de identidade tanto nacional quanto pessoal tornando-se 

partícipe de um projeto maior de Nação; 

 conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 

nações, colocando-se contra qualquer discriminação baseada em 
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diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia 

ou outras características individuais e sociais; 

 perceber-se integrante, interdependente e agente transformador do 

ambiente, identificando os seus elementos e as interações deles, 

contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

 desenvolver o conhecimento equilibrado de si mesmo e o sentimento 

de confiança na sua capacidade afetiva, física, cognitiva, ética, 

estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento; 

 conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando 

hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de 

vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à 

saúde coletiva; 

 utilizar as diferentes linguagens como meio para produzir, expressar 

e comunicar as suas ideias, interpretar e usufruir as produções 

culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 

intenções e situações de comunicação; 

 saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; 

 compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos; 

 questionar a realidade, formulando problemas e tratando de resolvê-

los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a 

intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando a sua adequação;  

 compreender os significados e continuar aprendendo;  

 preparar-se para o trabalho;  

 ter autonomia intelectual e pensamento crítico;  

 ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação;  

 desenvolver o sentido da ética e da responsabilidade social;  

 relacionar a teoria com a prática. 
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II - COMPONENTES CURRICULARES – ENSINO 

FUNDAMENTAL 

2.1. OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Os objetivos para o Ensino Fundamental estão de acordo com a Lei n.º 

9394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e enfatiza a formação básica do cidadão mediante: 

 Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio 

básico o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

 A compreensão do ambiente natural e do social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. 

 Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista 

a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores. 

 Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social. 

 
2.2.  ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO 

O currículo do colégio para o Ensino Fundamental está organizado 

com a base nacional comum observando as características sociais, culturais e 

econômicas da comunidade escolar, complementarizada pela parte 

diversificada. 

A base nacional comum deve integrar-se, visando estabelecer a 

relação entre a educação fundamental e a vida cidadã por meio da articulação 

entre vários dos seus aspectos como: a saúde, a sexualidade, a vida familiar e 

social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia, a cultura, as 

linguagens. 

Para que os alunos desenvolvam habilidades, conhecimentos e 

competências que lhes deem subsídios para ampliar sua capacidade de 

analisar, refletir e atuar sobre a realidade, os enfoques de análise previstos no 

currículo devem ser múltiplos, envolvendo a totalidade do conhecimento, com 

diferentes focos das áreas do conhecimento, como lentes para a leitura da 
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realidade, como uma rede de relações articuladas entre si com vista à 

aprendizagem e à proposição de situações para os problemas que se 

apresentam.  

Os conteúdos entendidos como conjunto de conhecimentos ou 

formas culturais essenciais para o desenvolvimento e a socialização dos alunos 

é categorizado em seus aspectos conceituais (fatos e conceitos), 

procedimentais (formas de atuar e de usar conhecimentos) e atitudinais 

(valores e normas).  

  A organização dos conteúdos escolares ocorrerá por áreas do  

conhecimento, tomando como principal referencial teórico as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica e Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental  procurando desenvolver um trabalho 

interdisciplinar e contextualizado, através do estabelecimento de um vínculo 

entre os conteúdos selecionados, bem como de sua integração à história, à 

prática social global e aos contextos presentes na vida pessoal do aluno. 

  Fortalecendo essa etapa de ensino o texto abaixo retrata a 

característica dessa faixa etária e o cuidado que o colégio deve observar na 

organização de seu currículo. Texto extraído da terceira versão da BNCC, pg. 

53, Ensino Fundamental, MEC/2017. 

“Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os alunos se deparam 

com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de 

se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos 

relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é 

importante, nos vários componentes curriculares, retomar e ressignificar 

as aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos Iniciais no contexto das 

diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios 

dos alunos. Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia 

desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para 

acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de 

informação. Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que 

corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por 

intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, 

psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período de vida, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, ampliam-se os vínculos sociais e 

os laços afetivos, “intensificando suas relações [dos estudantes] com os 

pares de idade e as aprendizagens referentes à sexualidade e às relações 
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de gênero, acelerando o processo de ruptura com a infância na tentativa 

de construir valores próprios” (BRASIL, 2010). Ampliam-se também as 

possibilidades intelectuais e intensifica-se a capacidade de raciocínios 

mais abstratos. Os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os 

fatos pelo ponto de vista do outro, exercendo a capacidade de 

descentração, “importante na construção da autonomia e na aquisição de 

valores morais e éticos” (BRASIL, 2010). As mudanças próprias dessa 

fase da vida implicam a compreensão do adolescente como sujeito em 

desenvolvimento, com singularidades e formações identitárias e culturais 

próprias, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de 

contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social.” 

 

2.3. METODOLOGIA 

 

 A articulação metodológica entre os componentes curriculares dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental com os anos finais e, sua preparação 

enquanto abordagem, linguagem e avaliação de acordo com o 

desenvolvimento etário do aluno no decorrer desta etapa de ensino até o 

jovem articulado e preparado para discussões de natureza mais analítica do 

que sistemática, como o esperado para o Ensino Médio, segundo a 

construção de uma formação estrutural de um indivíduo crítico e 

interdisciplinar, deve vislumbrar uma sequência didática. Esta organização 

no Ensino Fundamental deve, então, partir de estratégias que favoreçam a 

interdisciplinaridade, visto que os objetos de estudo estabelecem interfaces 

com os diversos contextos, situações e componentes curriculares.  

Ela permite levar em conta, ao mesmo tempo e de maneira integrada, os 

conteúdos de ensino, os objetivos de aprendizagem e a necessidade de 

variar os suportes, as atividades e os exercícios. Facilita o planejamento 

contínuo e a explicitação dos objetivos de aprendizagem.   

A operacionalização de projetos e sequências didáticas, na perspectiva 

do currículo integrado, da abordagem interdisciplinar das áreas do 

conhecimento prevê a utilização de múltiplas linguagens e a solidariedade 

como eixo transversal no processo curricular.   

O trabalho integrado, interdisciplinar alarga as possibilidades de 

compreensão, construção e contextualização dos saberes e flexibiliza o fazer 
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pedagógico/conhecimento/saberes, explicitando as formas de relação, de 

reciprocidade e de aproximação em diferentes áreas.  

Procurando sempre estimular no aluno a habilidade de adquirir 

conhecimentos novos o tempo todo voltado para a exigência do mundo 

moderno, o Colégio Vila Militar se preocupa em dar as ferramentas necessárias 

para que esse aluno sinta-se apto a enfrentar o século XXI que exige um 

cidadão cada vez mais ágil em se conectar com conhecimentos de áreas 

distintas, como também desenvolver uma pessoa com espírito crítico com a 

habilidade necessária para filtrar e interpretar o grande número de informações 

existentes no mundo globalizado do qual é sujeito cooparticipativo. 

 

2.4. COMPONENTES CURRICULARES 
 

2.4.1. Arte 

 

O ser humano apreende o mundo por meio dos sons, da escrita, do 

movimento, de imagens. No entanto, temos a constatação de que uma parcela 

da sociedade encontra-se destituída do saber estético, além disso, muitas 

vezes, esse saber está situado à margem dos processos de percepção, 

sensibilização, cognição, reflexão, caracterizando um quadro de analfabetismo 

estético. 

   O ensino de Arte carrega em si a intenção da alfabetização estética e 

da educação dos sentidos, relacionando-se com a capacidade de apreender 

imagens e objetos, produzindo e significando-os. (SPEEM) 

   São priorizadas propostas que permitam redimensionar a função e a 

importância dos saberes, da percepção, da fruição, da reflexão, da 

experimentação de técnicas e dos projetos de criação. 

 As questões trabalhadas no ensino de arte permitem ao aluno navegar 

pela condição humana manifestando significados, sensibilidade, modos de 

criação e comunicação sobre o mundo natural e o da cultura. 

Arte é conhecimento elaborado historicamente, que traz culturalmente a 

visão particular do artista e um olhar crítico e sensível sobre o mundo. Portanto, 

a proposta visa à educação dos sentidos, concebendo o ensino da Arte como 

conhecimento, trabalho e expressão e como necessidade de apropriação do 

saber artístico e estético. 
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A proposta para o ensino da Arte articula as dimensões artística e 

estética por meio de projetos que partem da problematização organizada em 

sistemas que interligam diversos temas e saberes das linguagens corporal, 

musical e visual. 

Objetivos do ensino da Arte: 

 Refletir sobre os sentidos da Arte na sociedade. 

 Conhecer novas estéticas. 

 Experimentar técnicas e modos de produção da Arte. 

 Desenvolver a noção de organização espacial no plano e composição de 

objetos nos ambientes. 

 Relacionar a realidade contemporânea brasileira à universal. 

 Integrar as linguagens da Arte. 

 Conhecer a linguagem cênica, visual e musical. 

 Redimensionar a produção cultural das novas mídias. 

 Refletir sobre a diversidade cultural e estéticas de épocas e culturas 

diferentes. 

 Desenvolver a percepção, a apreciação e a fruição. 

 Desenvolver o domínio de recursos expressivos, técnicas e 

procedimentos necessários à leitura e representação. 

 Estabelecer as relações entre as linguagens artísticas em processos de 

criação. 

 Ampliar o repertório cultural desconstruindo estigmas e preconceitos 

existentes no contexto existentes no contexto de massificação da arte 

nos nossos dias. 

O Trabalho do Professor 

É de responsabilidade do professor propiciar situações que possam 

possibilitar o processo de desenvolvimento da compreensão estética do aluno. 

O professor deve permitir a apresentação da realidade pela linguagem 

como consciência prática e, assim, construir relações humanas que ativam o 

senso ético e estético em benefício do bem comum. 



PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO – ENSINO FUNDAMENTAL                  

15 
 

O professor utilizando materiais específicos ajudará o aluno a 

desenvolver os processos de percepção, cognição e criação que geram redes 

socioculturais de leitura de imagens, sistematização de conhecimentos e 

experimentação de técnicas utilizadas na elaboração de produções. 

A metodologia constitui-se em leitura de imagens, desenvolvendo 

processos de percepção, cognição e criação. 

O Trabalho do Aluno 

    A sistematização para os alunos preocupa-se com o desenvolvimento do 

olhar e do sentir, na perspectiva do processo do fazer, contendo a intenção de 

construção de significados. 

   Os alunos se envolverão em práticas de produção, apreciação e reflexão 

artística. Nelas, desenvolverão os saberes culturais que permitem conhecer e 

comunicar a arte e seus códigos na experiência cotidiana, na formação da 

identidade e na consciência multicultural.  

Avaliação 

    Em Arte, a avaliação acompanha todo o processo de construção do 

projeto e é referencial para a retomada da ação.  

    Em Arte, o professor deve avaliar no trabalho dos alunos: a 

organização dos conteúdos, a reelaboração do conhecimento adquirido, a 

ampliação dos sentidos e a percepção na resolução de uma proposta de 

leitura, representação artística e criação. 

   Nesse processo de avaliação, é muito importante que os instrumentos 

sejam flexíveis, diversificados e adequados à exploração das práticas 

significativas em todas as linguagens, como construções bidimensionais e 

tridimensionais; esboços; apresentações por meio da: plástica – música – 

cênica; audições; montagens; escrita; relatos, descrições, análises, 

composições; explanações; debates; leituras e releituras; pesquisas, 

entrevistas, visitas. 

De acordo com Perrenoud: “Bem antes de regular as aprendizagens, a 

avaliação regula o trabalho, as atividades, as relações de autoridade e a 

cooperação em aula e, de certa forma, as relações entre a família e a escola ou 

entre profissionais da educação”. 
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Para esse autor, a concepção expressa anteriormente é a ideia de 

avaliação formativa, já preconizada na década de 60. Apesar de esta não ser 

nenhuma novidade, continua sendo difícil torná-la uma “regra” nas práticas 

cotidianas de avaliação. 

A avaliação que deve ser buscada é a reflexão e o registro das 

transformações que acontecem com os alunos, do que é realizado pelos 

educadores/professores e dos êxitos e dificuldades vivenciados no cotidiano da 

instituição. Ao se configurar como uma atitude crítica e reflexiva sobre o 

trabalho que está sendo executado, em confronto com as conquistas dos 

alunos, a avaliação assim entendida pode ser a garantia do trabalho 

pedagógico consequente e com qualidade. A realização contínua da avaliação 

deve estar aliada ao compromisso de modificar direções e estratégias, 

podendo inclusive contribuir na busca de alternativas para superar os 

problemas encontrados. 

No que diz respeito aos alunos, é importante lembrar que, segundo 

disposto em lei, a avaliação não é de caráter promocional. Deverá ser realizada 

por meio da observação, da reflexão e do diálogo, tendo como objeto as 

diferentes manifestações de todos os envolvidos nesse processo, 

representando, dessa forma, o acompanhamento de seu cotidiano no colégio. 

O registro desse acompanhamento precisa ocorrer de forma sistemática e deve 

ser atualizada de acordo com os acontecimentos do grupo. 

As formas indicadas para organizar esses registros são os diários de 

classe, pautas de observação, relatórios de acompanhamento da 

aprendizagem, portfólio e auto avaliação. Esses são ricos instrumentos para 

que a avaliação esteja a serviço da aprendizagem, pois a intenção é que esses 

textos sirvam como base para tomada de decisões por todos aqueles que 

participam do processo, graças à observação atenta/compreensão de todas as 

manifestações dos alunos e seus níveis de desenvolvimento, analisando suas 

possibilidades. 

Cabe ressaltar que, além de constatações, as avaliações devem 

expressar os avanços, as conquistas e as mediações necessárias para que o 

aluno aprenda cada vez mais. Para isso, algumas questões precisam ser 

respondidas na avaliação: O que o aluno já sabia/fazia? O que ele é capaz de 

fazer após um determinado tempo? Quais foram as ajudas do professor para 
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que isso acontecesse? O aluno ainda precisa de ajuda para atingir 

determinados objetivos de algumas áreas? Quais? 

Nessa concepção, a avaliação está voltada para o processo de 

aprendizagem, pois oferece elementos que permitem ao professor 

redimensionar sua prática com o intuito de sincronizar o ensino à 

aprendizagem. 

Critérios de avaliação: 

 Criar formas artísticas por meio de poéticas pessoais. 

 Estabelecer relações com o trabalho de arte produzindo por si, por seu 

grupo e por outros sem discriminações estéticas, artísticas, étnicas e de 

gênero. 

 Identificar os elementos da linguagem visual e suas relações em 

trabalhos artísticos e na natureza. 

 Conhecer e apreciar vários trabalhos e objetos de arte por meio das 

próprias emoções, reflexões e conhecimentos. 

 Reconhecer a existência desse processo em jovens e adultos de 

distintas culturas. 

 Valorizar a pesquisa em fontes de documentação, preservação, acervo e 

veiculação da produção artística. 

Programação Anual 

A organização didática baseou-se em princípios que podem orientar a 

ação do professor diante do aluno. 

De modo sintético, podemos destacar: 

• O conhecimento dos alunos evolui gradativamente no sentido de uma 

compreensão cada vez mais ampla da realidade. 

Para a organização didática, essa compreensão é fundamental, pois 

solicita que se considerem os esquemas já consolidados. Ao considerarmos 

tais esquemas, crescem as chances de as atividades surtirem efeito positivo, 

porque se ampliam as possibilidades de compreensão e de introdução de 

novos desequilíbrios superáveis: privilegiar o que o  aluno, por si só, puder 

descobrir. Essa colocação caracteriza a atividade construtiva. Ou seja, prioriza-

se o entendimento e não a mecanização de determinados comportamentos. 



PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO – ENSINO FUNDAMENTAL                  

18 
 

A organização didática tem o objetivo de disponibilizar instrumentos para 

o aluno construir a assimilação, dirigindo o raciocínio e abrindo perspectivas 

para a obtenção de outros resultados. Respeitar as respostas construídas 

pelos alunos, encaminhando questionamentos para que, gradualmente, eles 

possam “tomar consciência” das contradições. As respostas dos alunos 

constituem-se em manifestações de uma busca em direção a uma forma 

superior de conhecimento e, uma vez superadas, convertem-se em conquistas 

reais. Isso porque a substituição de uma resposta por outra mais elaborada 

impede regressões (esquecimentos) e prepara o caminho para novas 

conquistas. 

Garantir o interesse pelas atividades oferecidas em sala de aula: 

Esse princípio é compreendido como o aspecto afetivo das estruturas 

cognitivas. Assim, entendemos que, para que haja compatibilidade entre o nível 

de desenvolvimento e as situações externas (interesse pela atividade), sejam 

necessárias assegurar o interesse dos alunos pelos procedimentos relativos ao 

conjunto de atividades, aos materiais e às formas de questionamento. 

2.4.2. Ciências 

A proposta é a de que sejam priorizados assuntos que permitam 

selecionar conteúdos conceituais de relevância científica, tecnológica e pela 

possibilidade de uma imersão cidadã. Busca-se elementos que fornecem 

instrumentos para a compreensão do Universo, a condição humana, a vida, o 

espaço, o tempo, a matéria e os processos de transformação. 

  Os conteúdos selecionados estão organizados em temas que abrigam a 

curiosidade, a dúvida e a percepção do desenvolvimento histórico, permitindo 

que as definições sejam pontos de chegada do ensino das Ciências Naturais e 

permitam a construção dos significados. 

  Procura-se fornecer elementos para que se possa superar um ensino 

centrado na transmissão de conteúdos conceituais por meio de aulas 

expositivas e no consumo de informações oportunizando ao aluno trabalhar os 

saberes da área científica, transversalizados pela ética das relações 

interpessoais, pela inserção da tecnologia no contexto escoar e pela 

consciência ecológica. 
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Ao tratar das questões ambientais, procura-se evidenciar o papel do 

homem como agente responsável pelas ações que determinam alterações na 

vida de todos os seres do Planeta, bem como todos temos responsabilidade 

pelo processo de extinção dos recursos naturais. 

Entende-se esta área de conhecimento como sendo um processo de 

produção de conhecimento e, portanto, como uma atividade humana que 

concebe a natureza como um todo dinâmico. 

O trabalho do professor 

Ao professor de Ciências Naturais cabe mediar o contato dos alunos 

com fenômenos e instrumentos tecnológicos, partilhando de ações de 

observação e de experimentação que permitam a solução de questões-

problema, instiguem a curiosidade e despertem o gosto pelo conhecer e pelo 

viver a própria experiência humana. 

O professor deve propiciar ao aluno um ensino investigativo e 

problematizador, que determine saber pensar, articular os conceitos visando à 

compreensão dos problemas investigados e que permita ao aluno, 

principalmente, analisar criticamente os conteúdos trabalhados em sala de 

aula. 

O trabalho do professor, em síntese, será o de apresentar a opção 

conceitual para ajudar o aluno a ler, a interpretar, a identificar e a reescrever 

informações, construindo conhecimentos que trazem possibilidades de 

compreensão e intervenção no contexto social como por exemplo o estudo 

sobre a distribuição da água na Terra e os diferentes usos da água pelo ser 

humano e o desperdício. 

O trabalho do aluno 

As atividades e propostas de trabalho para o   aluno têm o objetivo de 

levá-lo a combinar leituras, observações, experimentação e debates para 

comparar, organizar, comunicar e discutir fatos e informações que possibilitam 

a apreensão de conhecimentos. 

Nessas relações, pretende-se que o aluno identifique as conexões na 

tríade: conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida. 
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Nas relações que se estabelecem entre os conhecimentos privilegiados 

e as atividades propostas, pretende-se que o aluno identifique as conexões dos 

conhecimentos prévios por eles apresentados e o conhecimento científico, 

fazendo uso progressivo do vocabulário específico da área das Ciências 

Naturais. 

Essas propostas de trabalho para os alunos abrem possibilidades de 

diálogos, incentivam o desenvolvimento do pensamento crítico, envolvendo-os 

em interações sociais e cognitivas que geram a necessidade de buscar 

respostas para situações reais em um processo coletivo de busca de 

significados. 

Avaliação 

A avaliação deve ser entendida no ensino de Ciências como a 

verificação da aprendizagem, onde o aluno estabelece as relações homem / 

homem e homem / natureza. Na avaliação o aluno deve expressar o seu 

entendimento dos conteúdos essenciais formando o seu conceito sobre estes, 

fazendo as relações do homem com o ecossistema e a sociedade. A partir do 

momento em que o aluno consegue fazer estas relações começa formular sua 

concepção de mundo. Para que isto seja efetivado é preciso que o professor 

faça a mediação entre conhecimento científico e o saber do aluno. O professor 

deve ter uma compreensão histórica dos conteúdos e dos alunos, pelo domínio 

teórico-metodológico do seu trabalho, propiciando a aquisição do conhecimento 

no processo do ensino-aprendizagem, o qual é parâmetro para avaliação dos 

alunos e do professor. 

  A metodologia do professor deve se apoiar em recursos diversificados, 

como: métodos de investigação, de descoberta (pesquisas, projetos de 

trabalho de caráter científico), produção de textos, aulas de campo, filmes, 

slides e outros. Para cada um desses deve compreender um instrumento 

específico de avaliação. 

No ensino de Ciências, o planejamento e a metodologia utilizados em 

sala de aula devem estar fundamentados em uma concepção pedagógica, 

onde o professor contextualizará os conteúdos, revelando sua concepção de 

mundo. Para efetivação dos conteúdos é necessário que haja coerência entre o 
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pensamento e as ações pedagógicas do professor que se realizam dentro de 

um processo sócio educacional, dialético. 

 Assim sendo a prática pedagógica do professor expressa o seu 

entendimento dos conteúdos explicitando a sua concepção de sociedade, do 

colégio, de homem, de ensino e de metodologia, através da avaliação, 

delineando assim sua competência técnica e política pelo compromisso 

profissional com a qualidade de ensino. 

  Nesta concepção, de educação e avaliação é diagnóstica, entendida 

como um processo contínuo, ininterrupto, portanto, permanente. 

  Sendo constante e cumulativa, consiste numa aprendizagem que se dá 

pelo seu grau de aprofundamento dos conteúdos, que incorpora os anteriores 

num nível de complexidade crescente. 

 Entendemos então que na avaliação diagnóstica a aprendizagem deve 

ser amplamente acompanhada pelo professor e equipe pedagógica para tomar 

decisões em relação ao aluno como sujeito da aprendizagem e em relação ao 

planejamento de seu trabalho. Esta concepção de avaliação exige que os 

conteúdos e a metodologia sejam coerentemente com a dinâmica do processo 

de ensino de ciências, isto é, no fazer pedagógica. Nesta perspectiva a 

avaliação é legítima, centrada na apropriação e reelaboração dos conteúdos 

básicos. À medida que o professor obtém um resultado da avaliação, deve 

fazer uma reflexão e análise do trabalho desenvolvido, com a finalidade de 

reelaborar ou não os conteúdos e sua prática pedagógica de uma forma crítica. 

  Assim “todas as atividades avaliativas concorrem para os 

desenvolvimentos intelectuais, sociais e morais dos alunos e, visam 

diagnosticar com a escola e professores que estão contribuindo para isso”. 

(Libâneo, José Carlos, - Didática Coleção Edusp). 

No 9.º ano o componente de Ciências será dividido em Física e Química. 

2.4.2.1. Física 

O ensino de Física favorece o desenvolvimento de trabalhos com 

conhecimentos contextualizados e, por isso mesmo, integrados à vida. 

   A proposta carrega, em suas opções conceituais e metodológicas a 

intenção de favorecer o domínio de códigos e linguagens próprios desta área 
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para os alunos possam, mais do que estar inseridos no mundo, intervir com 

suas ações cotidianas. 

   Neste sentido, a aprendizagem dos conceitos ganha significado na 

interação com as informações sistematizadas em sala, com os sujeitos sociais, 

com os contextos do mundo e, é claro, com os saberes dos próprios alunos. 

             O ensino de Física trabalha com conceitos válidos e corretos, seguindo 

uma metodologia adequada para que os professores e alunos possam 

compartilhar significados comuns transitando pelos diferentes conceitos desta 

área de conhecimento. 

O Trabalho do Professor 

  O professor irá sistematizar ações educativas com as linguagens, 

tecnologias e as relações cio-históricas das quais são oriundos os conceitos 

básicos que permitirão os aprofundamentos necessários para que haja uma 

efetiva aprendizagem em Física. 

  Juntos, professor e aluno poderão se envolver em investigações dentro 

desta área de conhecimento e com a compreensão que articula a linguagem 

própria às outras áreas do saber científico. 

  O professor poderá discutir com os alunos a energia, os gastos com a 

conta e luz, o teorema do impulso e os perigos do lixo espacial, a origem do 

universo e os princípios da Cosmologia, fundamentando-se nas experiências 

da realidade e alicerçado nos princípios gerais que permitem efetivar a 

compreensão do mundo físico e sua intima relação com a sociedade. 

O Trabalho do Aluno 

 Os alunos são levados a interpretar fatos, fenômenos energéticos e 

processos materiais, situando e percebendo a dimensões da interação da 

humanidade com o meio. 

 

2.4.2.2. Química 

 

A Química é pensada na proposta como uma ciência com um campo 

de atuação com seus símbolos e notações específicas e a aplicação de seus 
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conceitos fundamentais. Dessa forma é estabelecida uma relação entre o 

conhecimento escolar, a vida cotidiana e os mundos macro e micro. 

 Os estudos são feitos através de experimentos ligados ao cotidiano e 

também os estudo teórico de textos que abrem a possibilidade de interação 

dos alunos com o objeto de estudo priorizando um trabalho que integra 

diversas dimensões do ser humano, permitindo o caminhar entre o pessoal e o 

social e procurando ultrapassar a dicotomia entre a formação do especialista e 

a das pessoas capazes de perceber o mundo e suas transformações. 

 

O trabalho do Professor 

 

    O desafio maior do professor de Química é o de desenvolver o 

conhecimento da própria linguagem desta área de conhecimento humano junto 

de uma reflexão que relaciona o conhecimento escolar e a vida cotidiana. 

  O professor precisa aproximar os elos que há entre símbolos e 

notações específicas e seus aspectos culturais, sociais e históricos. Este é um 

fator determinante para um ensino de Química que participa do 

desenvolvimento científico-tecnológico e de uma visão de mundo da nossa 

época. 

 

O trabalho do aluno 

   O aluno estará envolvido em trabalhos que envolvem a apreensão de 

conceitos químicos e a compreensão da produção científica e tecnológica da 

sociedade.  

Para haver uma efetiva apropriação e significação dos conteúdos 

trabalhados, os alunos serão instigados a pensar, refletir e hipotetizar sobre o 

assunto. Nesse movimento, há proposições para que se tornem capazes de 

negociar significados, 

ou seja, sejam capazes de elaborar, relacionar e organizar os temas e 

informações, havendo, então, a sistematização dos conceitos trabalhados no 

espaço 

escolar. 
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2.4.3. Educação Física 

 

 A Educação Física é uma área do conhecimento que tem o seu objeto 

de estudo – o corpo em movimento – construído no processo evolutivo das 

sociedades. 

A Cultura Corporal esteve sempre vinculada às circunstâncias sociais 

nas qual este saber foi construído. 

Os três grandes eixos nos qual a Cultura Corporal sistematizou-se foram 

organizados atendendo a determinadas funções em cada momento histórico. 

Nas Sociedades Primitivas, a atividade corporal visava garantir a 

sobrevivência, evidenciando a função utilitarista. Em sociedades mais 

organizadas a função utilitarista soma-se as funções higienista e militarista, 

pela crescente necessidade de defesa dos interesses que vão determinando 

cada momento histórico. 

A organização do trabalho, a criação de instrumentos específicos e o 

desenvolvimento das técnicas cada vez mais dão especificidade à atividade 

física diferenciando-a em atividade corporal como meio de sobrevivência e 

atividade corporal dita “de lazer” ou “de manutenção” acentuando ainda mais 

as divergências das classes sociais. 

O colégio, no cumprimento da sua função social não deve limitar-se a 

socializar a Cultura Corporal enfocando seus aspectos técnicos ou biológicos e 

sim, numa perspectiva de totalidade, abordar os aspectos sociológicos e 

antropológicos de cada conteúdo. 

Desta forma o aluno poderá superar a concepção de corpo que resulta 

do discurso de dominação da sociedade capitalista (senso comum) e estruturar 

sua consciência corporal sendo capaz de intervir nos signos que vão sendo 

“tatuados” no seu corpo pelas influências sócio-políticas, consequentemente, 

podendo participar ativamente na construção da sociedade. 

 

Pressupostos Metodológicos de Educação Física 

O ensino da Educação Física que fundamentada na pedagogia histórico 

crítica elege da cultura corporal conteúdos relevantes que, abordamos na 

forma de saber escolar possibilitem uma apreensão significativa e critica pelos 
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alunos e os instrumentalizem a ultrapassar estereotipo sociais e transformar a 

realidade. Assim a Ginástica, a Dança e os Jogos/esporte deverão ser 

elaborados de forma que o aluno, partindo da sua experiência concreta possa 

realizar a síntese que o permita a incorporação do conhecimento sistematizado 

pelo colégio, sempre mediado pelo professor (dada à natureza do trabalho 

escolar). 

Reflete as condições históricas concretas de produção do conhecimento, 

bem como as necessidades e possibilidades materiais. Desta forma o colégio 

reconstrói com o aluno o processo de produção do conhecimento. 

O processo educativo e dinâmico (dado a provisoriedade do 

conhecimento), continuo e interligado ao longo das series escolares o ato 

pedagógico e histórico e progressivo e procura desenvolver o método de 

pensar dialético como instrumento de descoberta e interpretação da realidade. 

Avaliação 

A Educação Física visa à formação do sujeito crítico, consciente de sua 

ação transformadora na sociedade, para que isso realmente se efetive faz se 

necessário trabalhar com práticas coerentes. A avaliação será de forma 

diagnóstica, contínua e cumulativa, reconhecendo os caminhos percorridos e 

identificando os caminhos a serem percorridos pelo aluno; cabe ao professor 

identificar os conteúdos que o aluno apropriou e os que precisam de auxilio, 

caso não haja essa apropriação identificar por que ela não aconteceu assim 

sendo, tem a possibilidade de replanejar sua prática pedagógica considerando 

que o ensino de Educação Física ocorre através da instrumentalização da 

linguagem corporal. É preciso ser claro que não é simplesmente avaliar se o 

aluno executa os exercícios propostos ou não, mas se ele é capaz de 

compreender que através da linguagem corporal todo sujeito pode ser 

dominado, influenciado ou transformador da realidade social. 

Para que o professor identifique se o aluno apropriou-se ou não dos 

conteúdos é necessário estabelecer alguns critérios para auxiliar a avaliação 

de Educação Física: 

 Entender o jogo como uma atividade coletiva, onde desperta o 

sentido da cooperatividade, sensibilidade e respeito. 
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 Compreende o esporte como fenômeno cultural manifestado 

enquanto espetáculo. 

 Entende a brincadeira e o brinquedo como função social no cotidiano 

da comunidade. 

 Compreende a dança enquanto expressão corporal que sofre 

influências pela mídia bem como os diferentes ritmos e letras. 

 Compreende a ginástica como uma das maneiras de exercitar o 

corpo e proporcionar diferentes atividades nas experiências 

corporais. 

 Compreende que a luta tem um significado e um sentido dentro de 

diferentes sociedades.  

O que se espera do 6.º ao 9.º ano 

Os conteúdos do 6.º ano ao 9.º ano devem ser organizados de forma a 

contemplar os três eixos da cultura corporal ao longo do ano letivo. 

A escolha dos conteúdos dentro de cada eixo deve considerar a 

relevância dos mesmos para o trabalho escolar, bem como a viabilização do 

trabalho no que concerne a instalações, materiais disponíveis, etc. 

Não podemos deixar de observar que a distribuição de conteúdos 

obedeça a uma sequência lógica, ou seja, que considere algumas 

particularidades referentes ás possibilidades motoras dos alunos e sua 

experiência social. Para o 6.º ano a sugestão de trabalho é iniciar pela 

ginástica artística cujos movimentos, já trabalhados de pré ao 5.º ano. 

Acrescenta o ritmo musical de forma mais intensa e a característica de trabalho 

em parceria- jogar capoeira com alguém- bem como o desenvolvimento das 

táticas individuais de ataque, defesa e esquiva. O handebol representa o 

esporte coletivo nesta série escolar e é adequado por suas características: 

apreensão da bola com as duas mãos, a área de gol e extensa aumentando as 

possibilidades de finalização, regras mais simplificadas com relação a outros 

esportes. O xadrez nesta sequência colabora no sentido de desenvolver o 

raciocínio tático e estabelecer outras inúmeras relações. ’  

Danças de Salão 
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Desde o século XVI as danças de salão objetivam a interação 

principalmente da juventude da sociedade. O seu entendimento como prática 

de lazer e socialização. As danças de salão ditas clássicas (valsa, tango, 

bolero, mazurca) devem ser explorados, bem como as danças ditas populares, 

que invadem os salões de baile numa demonstração de apropriação dessa 

prática pelas camadas sociais desfavorecidas. As danças regionais muitas 

vezes popularizam-se e conquistam seu espaço nos salões de baile. A 

discussão sobre a forma de apropriação desta atividade, integrante da Cultura 

Corporal, como responsabilidade do colégio, emerge como uma forma de 

crítica de apreensão deste conteúdo. 

 

Ginástica Artística 

Compreensão da forma como este esporte surgiu, a historicidade da sua 

sistematização, suas regras oficiais (como porque as regras modificam com o 

passar do tempo), avanços, técnicas, habilidade corporal que facilita sua 

prática, fundamentos básicos: 

   Ginástica Rítmica de Solo – executada tanto por homens quanto por 

mulheres, buscando movimentos acrobáticos específicos como: rolamentos, 

ponte estrela, “flick”, mortal e outros. 

Ginástica Artística com Aparelhos: exercícios diferenciados em provas: 

masculinas – barra fixa, paralelas assimétricas, cavalo com alças, argola, salto 

sobre o cavalo; feminina – trave de equilíbrio, paralelas assimétricas, salto 

sobre o cavalo. 

Na possibilidade de executar de forma prática os aparelhos, não 

deverá haver, no contexto escolar, a diferenciação masculino de feminino, 

permitindo assim que o aluno possa fazer todas as relações possíveis 

experimentando a sua prática. 

 

Ginástica Rítmica Desportiva 

A compreensão do avanço histórico deste desporto, a peculiaridade de 

movimentos que permitem os cinco aparelhos oficiais que compõe o deporto: 

corda, arco, bola, massas e fitas, e as regras oficiais para a coreografia com 

cada um deles. As possibilidades de execução individual e em grupo de 6 

ginastas. As possibilidades de adaptação para o contexto escolar, as 
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coreografias a mãos livres (utilizando com finalidade pedagógico) e seus 

fundamentos corporais: andar, correr, saltar, saltitar, flexionar, equilibrar, 

balancear, girar, pinotear, devem ser utilizados. 

       O aspecto expressivo, artístico deste desporto, deve ser evidenciado 

explorando a criatividade e a totalidade dos movimentos (corpo-aparelho) e a 

fluência rítmica. 

       É importante discutir os porquês da atribuição do rotulo “esporte 

elitizado” a Ginástica Rítmica Desportiva e a sua prática também pelos homens 

que vem recebendo adeptos e propostas de adaptação das regras para uma 

prática também masculina. No contexto escolar esta experiência deve incluir os 

meninos sem nenhuma distinção. 

Handebol 

A compreensão da trajetória histórica do handebol desde a sua criação, 

a evolução do Handebol de Campo para o atual Handebol de Salão. O trabalho 

prático deve ser exercitado em seus fundamentos: sem bola – correr e fintar, 

com bola – arremessos, recepção, dribles, passes, fintas com a bola. A 

facilidade do aprendizado do jogo deve ser discutida frente à não popularidade 

do mesmo no Brasil. As regras oficiais i os avanços técnicos deste esporte no 

contexto mundial devem ser discutido, a pouca divulgação pelos meios de 

comunicação reflete a falta de investimento – financeiro neste esporte, apesar 

de sua prática a nível mundial e a manipulação que o poder econômico exerce 

nas práticas corporais. 

 

Voleibol 

A história de sua criação possibilita explorar a influência social 

marcante sobre este esporte, desde sua criação até os dias atuais. A busca de 

um esporte menos violento do que o basquetebol (naquela época) determinou 

a decisão das equipes por uma rede e, sua evolução e sistematização, 

enfocam a necessidade de grande desenvolvimento técnico individual, bem 

como a necessidade fundamental do entrosamento de equipe. No contexto 

escolar as regras oficiais devem ser enfocadas, bem como laser ou processo 

pedagógico. De forma prática as relações entre os fundamentos: saque, toque, 

passe, manchete, recepção, bloqueio, cortada, trocas, infiltrações, sistemas de 
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defesa e ataque, devem ser executados de forma que o aluno possa vivenciar 

de forma prática o desporto, bem como assuma uma postura crítica diante da 

sua prática no cotidiano. 

 

Xadrez 

A compreensão da tática do jogo de xadrez com inúmeras relações 

entre os seus fundamentos: tabuleiro, peças, a captura das peças, o 

movimento das peças, as restrições de movimentos, fases da partida, mate 

simples, promoção de peões no final, tipos de xeque, aprendidas de forma a 

permitir a sua transferência a outras práticas (tanto relacionadas à atividade 

física, quanto a atividades do cotidiano). 

A discussão sobre a disposição das peças sobre o tabuleiro (peões na 

frente de batalha e o REI extremamente protegido) permite uma análise das 

relações sociais que estão embutidos neste jogo milenar. 

 

2.4.4. Geografia 
 

O ensino de Geografia incorpora a dimensão do espaço em sua 

intrínseca relação com o tempo. Apropria-se de informações de relevo, clima, 

população entre outros, presentes nas relações da humanidade com a Terra 

para ir além. 

 A Geografia vai de encontro aos desafios contemporâneos, refletindo 

com a revolução técnico-científica, com a globalização da economia, com os 

problemas ambientais e com as relações sociais. 

   A proposta prioriza a aquisição de ferramentas necessárias ao 

entendimento e à intervenção na paisagem em que as relações sociais são 

tecidas com a leitura do espaço natural. A geografia enquanto ciência social 

estuda as dinâmicas da sociedade e da natureza. É através do trabalho que o 

homem transforma e humaniza a natureza usando-a em seu benefício. A 

interação homem-natureza é um processo permanente de mútua 

transformação:  

“O trabalho é a aplicação, sobre a natureza, da energia do homem, 

diretamente ou como prolongamento do seu corpo através de 
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dispositivos mecânicos, no propósito de reproduzir a sua vida e do 

grupo”.(SANTOS, 1994). 

O trabalho é, pois, as ações transformadoras, sociais e conscientes 

sobre a realidade concreta. Na sua relação com a natureza, o homem não tem 

uma atitude de repetição, mas sim de invenção. Ele possui a capacidade de 

aprimorar-se e criar infinitas ações e necessidades. 

Nesta perspectiva, concebe-se o espaço geográfico como sendo um 

espaço social, produzido e reproduzido pela ação coletiva dos homens, com 

vista à nela se realizar e se reproduzir. 

           A especificidade da Geografia diz respeito à compreensão do espaço 

produzido pela sociedade, suas desigualdades e contradições, as relações que 

nele acontecem e se desenvolvem e à apropriação que os homens fazem da 

natureza na garantia de sua sobrevivência. 

 

O Trabalho do Professor 

O ensino de Geografia deve garantir que o aluno compreenda as 

complexas relações que os homens socialmente estabelecem na organização 

do espaço. Portanto, ensinar e aprender os conteúdos são processos que vão 

além da realidade visível e aparente, pois o que vemos não dá conta de 

explicitar os porquês de certas formas de organização do espaço. 

É importante que o aluno perceba que o espaço geográfico vem 

sofrendo um acelerado processo de transformação devido ao aprimoramento 

da tecnologia, a interligação entre as diferentes e distantes partes do globo, o 

desenvolvimento dos espaços e meios de circulação, ampliação da 

comunicação, entre outros. Todos esses aspectos vêm tomando o mundo cada 

vez mais unitário, um espaço universal onde os fatos determinados ocorridos 

em qualquer parte do mundo, com certeza provocam percussões em toda a 

coletividade humana da superfície terrestre. 

Para isso, o professor deve trazer para a sala de aula jornais, revistas, 

vídeos, livros, etc., que possibilitem a análise de notícias, reportagens, artigos, 

entrevistas, textos sobre outros espaços (e, às vezes, outros tempos), 

mostrando a complexidade dessa conexão universal entre os fatos e 

fenômenos que constituem o espaço geográfico. 
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O professor deve lançar mão de diversos recursos, entre eles, os 

instrumentos técnicos específicos da área como: mapas, globos, Atlas, plantas, 

de uma melhor apreensão dos conteúdos trabalhados. 

Os conteúdos devem ser sequenciados ou dosados, de forma que o 

aluno supere o senso-comum e vá atingindo níveis mais elevados de 

compreensão e elaboração. O que só ocorrerá, na medida em que houver uma 

constante interferência do professor, que não pode perder de vista o objeto de 

estudo da área na elaboração das atividades. 

Para a compreensão dos conteúdos de Geografia, o professor deve 

trabalhar atividades que propiciem a construção dos conceitos de 

representação, localização, formas, legendas, inclusão e continuidade dos 

espaços. 

 

Avaliação 

A avaliação, entendida como um dos aspectos do ensino pela qual o 

professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem e seu trabalho para 

um contínuo aperfeiçoamento, deve possibilitar novas alternativas para o 

planejamento. É uma opção que ocorre durante todo o processo de ensino 

aprendizagem e não apenas em momentos específicos. 

Em Geografia, o objeto de estudos é complexo: o relevo, a água, o 

clima, a vegetação, o solo, a maneira de ocupar a Terra e a relação entre todos 

esses elementos; as transformações causadas pelo homem; as interações 

entre o homem e o meio físico no presente e no passado; contínuas 

modificações na paisagem através do trabalho do homem e o no meio físico no 

presente e no passado; contínuas modificações na paisagem através do 

trabalho do homem e suas implicações físicas, ambientais, sociais e 

econômicas. A Geografia, portanto, deve permitir o aluno à análise, a reflexão, 

à crítica e o entendimento do mundo à sua volta, auxiliando-o no seu 

desenvolvimento cidadão e dando-lhe base para que atue de forma 

comprometida no seu espaço social. 

 Para tanto o professor deverá fazer uso de instrumentos variados como 

pesquisas orientadas, confecção e análise de mapas, atividades orientadas e 

em grupo, seminários, palestras, debates, entrevistas, aula de campo, análise e 
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comparação de diferentes pontos de vista (revistas, jornais, dados do IBGE 

etc.), construção e análise de gráficos e tabelas. 

 

2.4.5. História 
 

A sociedade é produzida pelos homens nas suas relações com os outros 

homens e com a natureza. Nem sempre o homem tem consciência desta 

sociedade e é trabalho da disciplina de História desvelar as relações que 

compõem esta realidade para que o aluno compreenda a História e 

compreenda-se como construtor da História. Para se entender a sociedade 

como histórica se faz necessário trabalhar com uma concepção de História que 

desvele as múltiplas relações sócio-econômicas-culturais que explicam o 

homem situado no seu tempo-espaço. Situar o homem é compreendê-lo como 

sujeito da História. 

As relações sociais são diferentes porque são organizadas dentro de 

diferentes sociedades, assim, sociedades desiguais desenvolvem-se 

desigualmente. A História de Humanidade se faz nas ações de todos os 

homens é um processo contínuo e contraditório – construído de fatos e 

personagens, que formam uma unidade complexa onde o econômico, o 

político, e o social estão inter-relacionados. 

A relação que se processam em determinado tempo-espaço, é mediada 

pela produção da sociedade, que por sua vez é medida pelo trabalho. O 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos instrumentos, das técnicas, da 

tecnologia possibilitando diferentes modos de produção e, portanto, diferentes 

sociedades. 

Para entender a sociedade, o trabalho e a cultura são necessários 

entender as significações que estes conceitos possuem situados no seu tempo-

espaço. Este entendimento possibilita compreender os tempos multilineares, 

sucessivos e simultâneos, como também as mudanças e permanências que a 

sociedade imprime no espaço-tempo. 

Entender a História assim é entender o conhecimento como produto da 

prática social, ou seja, o conhecimento se faz nas relações que os homens têm 

entre si e com a natureza, mediados pelo trabalho que é responsável pelas 

transformações socionaturais – mas, por si só, o trabalho não explica o 
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conhecimento, é necessário entender a cultura que está posta e se põem em 

todo processo de organização social. 

 

O Trabalho do Professor 

 O desafio do professor será o de mediar a reconstrução do passado 

como um ato de cultura que envolve um processo de negociações de 

significados. 

  O ensino de História deve partir daquilo que é significativo para a vida 

do aluno em sociedade. É importante lembrar que nem sempre o que é mais 

significativo para o aluno é o que está mais próximo dele. O professor deve 

criar situações de aprendizagem para que o aluno se identifique enquanto 

sujeito no processo histórico. 

         É preciso instigar os alunos a refletirem sobre a sua própria realidade, a 

partir de análise de outras realidades. Para isso não poderá trazer uma versão 

única, mas apresentar diferentes fontes históricas, que possibilitem a produção 

do conhecimento. 

Outro aspecto importante é a compreensão das transformações das 

sociedades nos diferentes tempos e espaços, pois, é fundamental para o 

ensino da História reflita, sobre o meio histórico, isto é, o meio geográfico 

transformado pela ação dos diferentes grupos nele presentes. 

É no trabalho com a recorrência histórica que o aluno aprenderá as 

relações passadas, presentes e também, se situa nas permanências, mudança 

e nas diferentes, semelhanças, percebendo assim a história como processo 

dinâmico e contraditório. 

É importante analisar as sociedades sobre todos os aspectos: social, 

político, religioso, cultural, econômico, entre outros. Também quebrar a 

concepção de tempo linear, única e compreender as múltiplas dimensões 

temporais. O que não significa que o professor deve trabalhar com os alunos a 

noção de tempo cronológico ou as periodizações e sim que este seja percebido 

entendido como construção cultural. 

Para situar os alunos nas simultaneidades e na duração, que não são 

conceitos fundamentais para se entender o método de produção da História, o 

professor pode trabalhar com a linha do tempo, que é um recurso que permite 

ir além do trabalho com o tempo cronológico. 
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Quanto às técnicas e aos métodos, a aula expositiva deve ser 

participativa, a elaboração de painéis e quadros comparativos devem ser 

previstos, trabalhos de grupo, debates e pesquisas precisam ser estimulados. 

O papel do professor deve ser repensado, no sentido de se assumir a postura 

de orientador – determinar o grau de complexibilidade da pesquisa, garantir ao 

aluno a autonomia (tornar-se o sujeito do seu conhecimento, despertar o 

interesse e a curiosidade, incentivando os alunos a aprofundar o 

conhecimento). É importante, ainda, estabelecer uma problematização dos 

conteúdos determinados pelo presente. 

 

O Trabalho do aluno 

   No trabalho com a História, os alunos aprendem a realizar inferências, 

análise e interpretações acerca da sociedade atual. Nesse processo, elaborar a 

memória como construção da identidade individual e coletiva faz evidenciar o 

papel dos alunos no processo histórico. Essa postura fomenta a capacidade de 

pensar, organizar racionalmente os fragmentos de informações e buscar 

sentidos em esquemas de significados. 

 

Avaliação 

  O objetivo do ensino de História é o estudo das sociedades no espaço, 

pela compreensão do que elas têm de original e comum uma com as outras, ao 

mesmo tempo em tempo – espaços diferentes. 

        A finalidade de ensinar História e fazer as relações necessárias para que 

o aluno compreenda a sociedade/mundo hoje. Portanto os conteúdos são 

concreto-reais. 

       A avaliação não é um fim em si mesmo, é mais um elemento da prática 

pedagógica e, portanto – concreto/real. Neste sentido deve ser contínua, 

diagnóstica, em oposição à classificatória.      Continua porque é processual; 

diagnóstica porque levanta problemas que podem estar interferindo na 

aprendizagem. 

O ato de avaliar passa por um julgamento de valores e a tomada de 

decisão. Assim, ao planejarmos o conteúdo, já devemos decidir qual e o 

fundamento deste, para que o aluno compreenda o mundo em que vive. Neste 
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sentido é importante elaborarmos critérios de avaliação que deverão averiguar 

o entendimento: 

 Das histórias que compõem a História; 

 Do tempo, suas relações, localização, característica, propriedade, 

elementos; 

 Das transformações do tempo como resultante do trabalho humano na 

produção/organização da vida em sociedade em sociedade; 

 Das noções temporais, suas características e relações; 

 Dos conceitos: relações sociais, transformações, transformações, 

atividades produtivas, cultura, sociedade, interdependência, entre 

outros, que o professor julgue importante; 

 Das semelhanças e diferenças, mudanças e permanências, entre 

diferentes grupos e entre diferentes sociedades; 

Serão utilizados diferentes instrumentos de avaliação textos orais ou escritos; 

jogos; dramatizações; pesquisas orientadas; trabalhos individuais e em grupo; 

desenhos; análise de textos de livros / jornais / revistas; etc. 

 

2.4.6. Língua Portuguesa 
 

O fundamento do trabalho está no ensino da leitura, das práticas orais e 

da produção de textos, sem abstrair-se do papel da linguagem na criação 

estética, na construção de relações humanas significativas e no 

desenvolvimento da compreensão das relações sociais. 

    O texto é o material articulador que permite ver as diferentes formas de 

a realização de práticas textuais, envolvendo a leitura, produção e análise.  

    O conhecimento conceitual da gramática está subordinado a uma 

prática respaldada em reflexões sistemáticas de leitura, oralidade e produção 

textual. 

      A linguagem como sistema de comunicação permite a troca de informações 

e ações no mundo com base em significados compartilhados pelos indivíduos 

de uma mesma sociedade. 

      Então, toda atividade humana é medida semioticamente (por meio de 

símbolos) e as relações são sociais, porque socialmente significadas. 
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      Fazendo uso da linguagem, que já é uma função psíquica superior, o 

homem desenvolve outras funções psíquicas superiores que possibilitam a 

capacidade de abstração e generalização do mundo exterior. Isso quer dizer 

que o homem é capaz de codificar os objetos em signos. É bom lembrar que o 

signo visa outrem, pois não haveria necessidade de se representar algo para si 

mesmo. Ele indica específico – precisamente compreensível por um 

interlocutor que compartilhe de um mesmo sistema de signos. 

      Os signos são interpretados como representação da realidade e podem 

deferir-se a elementos ausentes do espaço e do tempo presentes. 

     O importante para a compreensão do que seja signo é ter claro a 

unicidade dos três elementos que o constituem: SIGNIFICANTE – 

SIGNIFICADO – REFERENTE. 

     O significante é o código usado para representar algo. 

     O referente é o elemento a que o significante nos reporta (“imagem”). 

     O significado é o conceito daquilo que foi representado, a ideia 

veiculada pelo código. 

    “Os signos podem ser definidos como elementos que representam ou 

expressam outros objetos, eventos, situações. A palavra mesa, por exemplo, é 

um signo que representa o objeto mesa: o símbolo 3 é um signo para 

quantidade três: o desenho de uma cartola na porta de um sanitário é um signo 

que indica: aqui é o sanitário masculino”.(OLIVEIRA - 1993) 

Ao representar o real através dos signos, o homem nomeia – conceitua 

os objetos e as ações humanas pela palavra. Assim toda a realidade humana 

pode ser codificada pela palavra. 

      “O elemento fundamental da linguagem é a palavra designa coisas, 

individualiza suas características. Designa ações, relações, reúne objetos em 

determinados sistemas. Dito de outra forma, a palavra codificada nossa 

experiência”. (LÚRIA - 1987) 

 

  A codificação da experiência humana pela palavra permite a cada 

geração dar continuidade ao processo de desenvolvimento atingido pela 

sociedade num determinado momento (tempo), pela possibilidade de recuperá-

la teoricamente. Quer dizer que, para dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento, o sujeito pode partir do conhecimento já produzido até então, 
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sem ter necessariamente passar por cada experiência vivida por seus 

antepassados. 

A palavra é a unidade fundamental da linguagem. Ela designa o objeto, 

o traço, ação ou relação ao mesmo tempo em que separa determinados traços 

dele, sua generalização e a introdução do objeto em um determinado sistema 

de categorias. 

Assim, a palavra cumpre o enorme trabalho realizado na história social 

da linguagem, transformando-se em instrumento do pensamento e em 

instrumento da comunicação verbal. 

 

O Trabalho do Professor 

O professor dinamiza ações com textos diversificados que representem 

o mundo da escrita e organiza atividades de leitura. 

   Dessa forma, há a exploração das interfaces da oralidade e da escrita, 

o desenvolvimento do conhecimento linguístico de forma articulada e o 

encaminhamento na produção de textos com procedimentos e estruturas 

próprias da textualização. 

     No ato de ensinar Língua Portuguesa, há de se levar em conta que a 

linguagem é uma prática dos homens de uma determinada época, inseridos 

numa dada sociedade, que a aquisição desse conhecimento por um indivíduo, 

só acontece na medida em que ele se relacione com outros homens que já 

fazem uso dela. 

    O professor, então, deve ensinar o aluno a utilizar a língua. Através de 

situações de uso real – ensinar a língua como ela é, de fato, praticada na 

sociedade. 

    Não se pode esquecer que há muitas maneiras de se representar o real. 

Ele está representado através de cores, sons, luzes, gestos, desenhos, 

palavras... Tudo carregado de significado, veiculando ideias. É por meio de 

todas essas formas de linguagem que se dá a interação entre os homens da 

nossa época. Só esse fato já justificaria a importância do trabalho com 

diferentes linguagens em sala de aula. 

    O uso de qualquer forma de linguagem, pressupõe uma relação de 

interlocução entre os sujeitos situados num contexto histórico. Quando alguém 
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faz uso de uma das formas de linguagem presentes em nossa sociedade, está 

sempre visando o outro e tem sempre uma intenção: a dizer algo. 

    Para que haja a interação, então, são necessários três elementos: o 

autor (aquele que quer dizer alguma coisa, movido por uma intenção ou 

necessidade), o interlocutor (aquele a quem o autor se dirige) e a ideia (aquilo 

que o autor quer dizer). 

   Todas as ideias são veiculadas por algum tipo de código e é a ideia (o 

sentido que se quer dar àquilo que se “diz”) que vai determinar o uso do 

código. 

   Em nossa sociedade, a língua é praticada em duas modalidades: oral 

(falada) e escrita. Tal prática em qualquer de suas modalidades, passa pelo 

estabelecimento de relações entre código e significado. Para que se possa 

construir os significados que se deseja – os quais serão interpretados por um 

determinado interlocutor, de acordo com as referências que ela tenha do 

assunto – tem-se, necessidade de usar um código. Não é possível reproduzir 

um significado sem o uso do mesmo. Código e significado, então, têm de ser 

pensados sempre numa relação indissociável. Desse modo, o ensino da língua 

portuguesa não deve priorizar um ao outro. 

 

Avaliação 

O objeto de avaliação de ensino de Língua Portuguesa deve ser o 

TEXTO, pois é nele que a escrita se realiza. 

Pela comparação entre uma e outra produção escrita do aluno é que o 

professor poderá perceber os conteúdos já apropriados, bem como os que o 

aluno ainda não se apropriou. 

Neste sentido, a avaliação assume o caráter diagnóstico, pois o 

professor após estudar e interpretar os dados da aprendizagem, observa o 

grau de apropriação efetivado pelo aluno, analisa e redireciona sua prática 

pedagógica em função dos domínios ainda não demonstrados pelo aluno. 

Assim, a avaliação é entendida como o acompanhamento do processo 

de aprendizagem do aluno, cabendo ao professor verificar se uma produção 

escrita de determinado aluno apresenta ou não avanços em relações às suas 

produções anteriores. 
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Para tanto, o professor deverá lançar mão de técnicas e instrumentos 

diversificados na avaliação como: produção e interpretação de textos, textos 

orais e escritos, pesquisas orientadas, interpretação de letras de músicas, 

poesias, atividades individuais e em grupos, palestras, seminários, análise e 

comparação de diferentes pontos de vista, etc. 

 

2.4.7. Matemática 
 

A proposta empenha-se em ajudar o aluno a estruturar o pensamento e 

o raciocínio, ao mesmo tempo que enfatiza o domínio de conhecimentos 

necessários para a vida cotidiana. 

   Com esta intenção, a proposta trabalha a matemática como sendo um 

sistema abstrato de ideias, com características próprias e com uma estética 

que é intrínseca. 

   A proposta se volta para o desenvolvimento de habilidades numéricas, 

algébricas, geométricas e gráficas, das quais se solicita um entendimento que 

evidencie a importância das resoluções de problemas para relacionar os 

conceitos e propriedades aprendidas. 

   A matemática é entendida como uma linguagem que se constitui em 

condição de expressão de raciocínio e em espaço de elaboração e 

compreensão que se efetiva pela apropriação da linguagem simbólica. 

O Trabalho do Professor 

   O trabalho do professor é de enfatizar que ela é tudo aquilo que tem de 

ser: claridade pura que questiona a própria condição humana. 

   A ação didática precisa ajudar os alunos a desenvolverem uma “atitude 

matemática”, tornando-os capazes de expressar um pensamento em 

linguagem matemática, identificando problemas, propondo soluções e 

discutindo ideias; 

   Com a experiência do professor, a escola tem o compromisso de 

propiciar uma base sólida de conteúdos que permita aos alunos a autonomia 

intelectual, a criação e a percepção de um mundo em transformação. 
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   O professor remeterá à contemporaneidade da Matemática com os 

recursos tecnológicos fundamentais para propiciar a inserção do aluno em um 

mundo pleno de desafios. 

O trabalho do aluno 

Para os alunos, as propostas de trabalho propiciam que eles 

estabeleçam correspondência da teoria com a prática. As atividades instigam a 

curiosidade e ampliam a capacidade intelectiva. 

   Nas dinâmicas de trabalho, os alunos são levados a estabelecer 

conexões entre diversos temas matemáticos e situações cotidianas. Dessa 

forma, eles aprendem a explicar seu próprio pensamento, reestruturando e 

ampliando a compreensão dos conceitos sistematizados. 

  Os alunos são levados a pensar as particularidades, as regularidades e 

as conjecturas possíveis de serem produzidas com os vários conceitos e 

modos de representação. 

  A intenção é de haja desenvolvimento dos pensamentos dedutivo e 

indutivo, a exploração de explicações, argumentações e demonstrações em 

diversos níveis de aprofundamento. 

       O professor deve organizar uma prática pedagógica que viabilize aos 

alunos superarem o saber fragmentando seu cotidiano, reelaborando-o de uma 

forma sistematizada, isto é, pela apropriação do conhecimento científico. 

       Estudos realizados nesta área do conhecimento permitem afirmar que o 

trabalho com situações - problemas, material concreto, jogos, gráficos e 

registros de atividades que representam uma situação cotidiana conhecida da 

criança, permite com que o aluno construa modelos lógicos - matemáticos 

adequados à situação. Essa prática possibilita ainda ao aluno que pela 

compreensão das operações realizadas, possa abstrair, desenvolvendo 

também a memorização de certos conceitos que se fazem necessários no 

processo de aprofundamento dos conteúdos e de explicação das relações 

entre estes e de sua atuação no mundo, mediado pelo conhecimento 

matemático. 

 

Avaliação 
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A avaliação no ensino de Matemática constitui um dos aspectos do 

processo educativo que permite ao professor verificar os níveis de domínio de 

conteúdo por parte deste aluno, possibilitando assim, a reorganização de sua 

prática pedagógica para viabilizar a aquisição dos conteúdos ainda não 

dominados. 

        O professor deve utilizar diversos instrumentos de avaliação para verificar 

a apropriação dos diferentes conteúdos, no sentido de articular a concepção de 

educação e de Matemática à metodologia. A avaliação é, portanto, processual, 

cabendo ao professor reorganizar a sua prática e prestar informações ao aluno 

sobre a sua real situação de aprendizagem. 

       Para isso, o professor realiza continuamente, a recuperação de estudos, 

em processo. 

       A avaliação deve ser realizada a partir de critérios que instrumentalizem o 

aluno, pela apropriação do conhecimento matemático, a compreender e atuar 

no mundo em que vive. 

      Avaliar por critérios, por exemplo, é garantir que o aluno estabeleça 

relações entre quantidades, registrando-se de diferentes maneiras, chegando a 

sua forma mais elaborada que é a linguagem simbólica. 

 

2.4.8. Instrução Cívico Militar 

 Introdução 

Com a evolução da nossa sociedade dentro do sistema capitalista, 

aflorou o pensamento de que o TER, seria mais importante que o SER, surge 

assim a necessidade de se demonstrar a interdependência dos seres humanos 

na construção de uma sociedade mais justa, a relevância da compreensão e 

valorização do ser humano através da construção de valores capazes de 

beneficiar toda a sociedade. Neste sentido e tendo em vista as características 

do colégio, esta disciplina visa desenvolver no cidadão a capacidade de 

reconhecer a importância da vida em comunidade, do culto aos Símbolos 

Nacionais da Pátria e do patriotismo, participando de desfiles, paradas e 

cerimônias militares. Além disso, trata de motivar os alunos a refletir sobre 

valores humanos, exercício da cidadania, para uma sociedade justa e 

igualitária a todos. 
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Trabalho do Professor 

 Por tratar-se de uma disciplina abrangente procura-se elencar itens que 

atendam às necessidades básicas de interesse da instituição e do público a 

que se destina, sempre visando o melhor desempenho e a preparação de um 

cidadão mais completo, consciente e que valorize o patriotismo. 

Com a experiência do professor, o Colégio  tem o compromisso de propiciar 

uma base sólida de conhecimentos no que tange a  símbolos nacionais e 

aspectos históricos, sinais de respeito, reconhecer a bandeira do Brasil, do 

Paraná e de Curitiba suas características, significados e seus respectivos 

hinos, os quais serão cantados diariamente. 

O aluno é motivado a internalizar a filosofia, bem como desenvolver o 

gosto pela permanência na escola, mesmo fora do seu horário letivo. 

O conhecimento é repassado de formas variadas, através de aulas 

expositivas, práticas e através de pesquisas realizadas, sendo que a teoria e a 

prática se harmonizam de tal forma que o aluno consegue trabalhar além dos 

conteúdos abordados, o seu equilíbrio, segurança e o sentimento humanitário e 

cívico, contribuindo para um convívio saudável na família e na sociedade. 

Trabalho do aluno 

Para os alunos, as propostitivas de trabalho os levam a estabelecer 

relações entre a história e simbologias de ordem nacional e harmonizar estas 

relações com as práticas cotidianas. 

Nas dinâmicas de trabalho, os alunos são levados a estabelecer 

conexões no tocante a compreensões de hierarquia, sua finalidade e suas 

implicações nas rotinas da instituição. Neste viés compreendem e vivenciam 

as normas de boa convivência social, praticando o respeito ao próximo, tendo 

por base os direitos e deveres de cada um. 

 Dessa forma, eles ampliam as relações interpessoais, praticando o 

altruísmo. As atividades oportunizadas instigam a curiosidade e ampliam a 

capacidade intelectiva.  

  Os alunos são conduzidos a refletir sobre as particularidades, aliadas as 

práticas de boa convivência, ética, moral e civismo. 
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Avaliação 

A proposta de trabalho para os alunos e a avaliação ocorrerá no sentido 

de contribuir tanto para o professor, possibilitando avaliar a própria prática, 

como para o desenvolvimento do aluno, permitindo-lhe perceber seu próprio 

crescimento e sua contribuição para a coletividade. 

Para tanto o professor deverá fazer uso de instrumentos variados como 

pesquisas orientadas, atividades orientadas e em grupo, seminários, palestras, 

participação das atividades cívicas previstas em calendário escolar por se 

tratarem de dias letivos. 

Sob estes aspectos avaliativos acreditamos ser possível instrumentalizar 

o aluno para avalia-lo no que tange ao desenvolvimento de valores importantes 

para a formação do nosso estudante. 

 

2.4.9. L.E.M. - Inglês 

 

A Língua Inglesa está presente no cotidiano do aluno. Além das palavras 

já absorvidas pela língua portuguesa há também os termos “emprestados” os 

rótulos de produtos importados, as marcas, a Internet, os programas de 

televisão, as propagandas, o cinema, as músicas, os brinquedos, entre outras 

fontes. 

O ensino da Língua Inglesa ressalta a importância da aprendizagem 

deste idioma na escola, recuperando a relevância desta apropriação para a 

condição cidadã dos jovens do tempo presente. 

            O trabalho sistematizado integra-se ao movimento necessário para 

haver a aprendizagem de uma língua estrangeira, ou seja, leva em conta todas 

as outras áreas que, mediadas pelo inglês, permitem o acesso a diferentes 

formas de pensar, sentir, criar e agir. 

  A teoria do sócio construtivismo está baseada no caminho da construção 

de significados assim como suas interações e experiências no envolvimento 

social. Os alunos trazem seus prévios conhecimentos e experiências para sala 

contribuindo para a construção do conhecimento. 

 A proposta abre caminhos para o estabelecimento de relações que 

ampliam os horizontes culturais dos alunos. Busca-se ultrapassar os conteúdos 

para por meio deles ajudar a construir um referencial de inglês e, assim 
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interagir com os alunos por todos os caminhos possíveis: som, imagem, 

multimídia, interação on-line e off-line. 

 

O Trabalho do Professor 

  Para o trabalho com a Língua Inglesa o professor deve criar situações 

motivadoras que despertem o interesse e o gosto do aluno em participar e 

aprender. Criar situações de uso real da língua será imprescindível. Para isso, 

o professor poderá valer-se de diálogos, dramatizações, jogos, brincadeiras e 

também do uso de imagens e materiais escritos. A motivação do aluno para o 

aprendizado da língua estrangeira e também para sua continuidade é de 

primordial importância. 

   As quatro habilidades – leitura, expressão escrita, compreensão e 

expressão oral – devem aparecer concomitantemente no trabalho com a turma.  

   A apresentação de vocabulário, de estruturas e expressões verbais 

deve estar relacionada à realidade dos alunos para poder fazer parte do 

cotidiano. O conhecimento prévio trazido por eles deve ser referência para o 

trabalho do professor, embora o professor não deva ter a intenção da tradução 

para que seus alunos alcancem de fato a compreensão do mecanismo da 

linguagem, no início desse processo de aprendizagem, a língua materna deve 

ser tomada como referência. 

   A abordagem dos conteúdos é de forma comunicativa, contextualizada 

e ancorada na experiência do aluno que conduzirá à competência 

comunicativa.  

 

O Trabalho do Aluno 

   A proposta prevê trabalhos organizados para os alunos envolvendo as 

habilidades orais e de leitura, privilegiando a compreensão e a produção. 

Os alunos desenvolverão trabalhos de compreensão e memorização que 

oferecem a possibilidade de aquisição da consciência dos sons do inglês, seus 

valores estéticos e suas regras de uso. 

   Nas dinamizações dos trabalhos, os alunos têm a possibilidade de 

discutir, falar, escrever, fazer inferências, abstrair elementos e aprimorar suas 

possibilidades de comunicação. 
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Avaliação 

   O aprendizado da língua Inglesa é determinado pelo uso dela como 

meio de comunicação em atividades de interesse do aluno. 

  As quatro habilidades primordiais são: ouvir (listening), falar (speak), ler 

(read) e escrever (write), isso faz com que o aluno perceba e receba 

mensagens que deverão ser avaliadas por meio de instrumentos diversificados 

de uso, a critério de cada professor.  

    A avaliação deve estar centrada no aluno, não exigindo somente 

resultados através de valores numéricos. Ou conceitos, o ideal é avaliar a 

participação ativa dos alunos através de diálogos, trabalhos, textos e 

pesquisas. 

    Nesses termos a avaliação do aluno é tida como seu próprio 

diagnóstico, facilitando ao professor tomar decisões no sentido de levar o aluno 

á competência desejada. 

    Dentro da expressão escrita, trabalhar com textos ao longo dos anos 

parece ter uma eficácia avaliativa maior, tais como: 

 Leitura e compreensão de textos (textos leves do cotidiano, diálogo, 

etc.). 

 Síntese de um texto lido. 

 Produção de textos curtos. 

    A avaliação deve ser contínua e cumulativa. O professor fará uso de 

diferentes instrumentos de avaliação tais como letras de musicas, poesias, 

diferentes textos, artigos de jornais, pesquisas da Internet, trabalhos em grupo 

e individual etc. 
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