
 
PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Língua Portuguesa  
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B 
Profa. Elisandra Filetti 
 
Ementa  
Textos verbais e não verbais. Tipos textuais. Gêneros discursivos. Elementos linguísticos e 
sua funcionalidade. Atividades de compreensão e produção textual e os propósitos 
comunicativos da linguagem e seu conteúdo. Elaboração e compreensão textual. Variação 
linguística.  
Fundamentação teórica e considerações gerais 
As concepções de língua, linguagem e discurso presentes nas teorias linguísticas “dialógica” 
de Bakhtin e “discursiva” de Pechêux norteiam os procedimentos pedagógicos adotados no 
estudo e aprendizagem da produção textual oral e escrita da língua portuguesa moderna. Tais 
visões contemplam a análise, a compreensão e a utilização do idioma como um sistema 
formal que manifesta social, cultural e historicamente a vida dos sujeitos inseridos em 
contextos dinâmicos e contraditórios. Para que a aquisição sistemática deste organismo 
linguístico possa ocorrer também em um ambiente escolar, é importante que o(a) aluno(a) seja 
imerso(a) em diferentes realidades linguísticas e que experimente as variadas possibilidades 
textuais que mais adequadamente atendem às exigências sociais e aos seus próprios estilos e 
necessidades. Para Bakhtin, “a verdadeira substância da língua não é constituída por um 
sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal” (BAKHTIN, 
1995, p.123). 
Conteúdos 
Obras literárias:  
1) Pivetim, de Délcio Teobaldo (São Paulo: SM, 2009); 32 cultura 
2) Aquela Água Toda, de João Anzanello Carrascoza (São Paulo: Cosac Naify, 2012); 39.90 
4) Bicho de sete cabeças e outros seres fantásticos, de Eucanaã Ferras (São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 2009), 38,00 
4) Curupira, de Roger Mello (Rio de Janeiro: Manati, 2002) 35 
 
Além desses quatro livros, outros quatro títulos são de livre escolha dos alunos. 
Oralidade: exposição oral, debate, seminário, dramatização. 
Leitura: obras literárias e textos veiculados nas diversas mídias e eventos da vida cotidiana, 
com ênfase nos gêneros discursivos: conto, poema, teatro, romance, crônica, artigo de 
opinião, carta de leitor, resenha crítica, charge e anúncio publicitário. 
Escrita: produção em pares, grupo e individual de textos nos gêneros: conto, crônica, poema, 
relato, resenha crítica, artigo de opinião, carta de leitor, carta pessoal e mensagem eletrônica. 
Análise linguística: as regras gramaticais e seu caráter de funcionalidade - compreensão e uso 
dos propósitos comunicativos; compreensão e elaboração textual resultante da conjunção de 
fatores internos e externos à língua; análise linguístico-pragmática de fenômenos como: 
variação linguística, classe de palavras, organização da oração, acentuação e pontuação.  
 

javascript:pagina_inicial\('79'\);


Objetivos 
Geral: compreender e utilizar a língua portuguesa em situações comunicativas apresentadas 
em diferentes gêneros e tipologias, a partir da leitura e análise de obras literárias e de 
produções textuais contemporâneas. 
Específicos: identificar os mecanismos que sustentam a textualidade do discurso moderno, 
sua materialidade linguística e relação com aspectos sócio-histórico-culturais; reconhecer as 
manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos sociais, valorizando sua riqueza 
e superando sua discriminação; observar o trabalho simbólico, os deslocamentos operados 
pela palavra e as marcas linguístico-comunicacionais que orientam seus usos; e refletir 
criticamente sobre o tema abordado, buscando propostas de intervenção que demonstrem 
respeito aos direitos humanos. 
 
Metodologia 
Aula expositiva dialogada, pesquisa, leitura e apresentação oral e escrita. Análise e discussão 
das e das obras literárias lidas, relacionado-as aos conhecimentos prévios dos alunos. Escrita e 
reescrita de textos de diferentes gêneros e tipologias textuais, observando a norma escrita 
formal da língua portuguesa e sua revisão ortográfica. Atividades de análise da língua em uso 
(oral e escrito), exercícios semanais de escrita e interpretação, avaliações escritas, 
apresentações orais, entre outras. Cada tema tratado nas leituras propostas deve apresentar 
interface com os conteúdos apresentados e aprendidos nas outras disciplinas do currículo 
escolar. 
 
Avaliação 
Avaliação diária, processual e contínua de atividades de leitura, produção escrita, 
apresentação de seminários e trabalhos, individuais, em pares e grupos. Quinzenalmente, são 
desenvolvidos exercícios avaliativos escritos individuais. No final de semestre, é feita uma 
autoavaliação. Os critérios adotados levam em conta a frequência, a participação oral e a 
produção escrita. 
 
Referências teóricas 
ANTUNES, I. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábolas, 2009. 
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico na ciência da linguagem. 7.ed. São Paulo: Hucitec, 1995. 
____________. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992.  
NOVO DICIONÁRIO ELETRÔNICO AURÉLIO DA LÍNGUA PORTUGUESA VERSÃO 
7.0.  
5ª ed. Paraná: Regis Ltda., 2010. 
MARCUSCHI. L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 
Parábolas, 2008. 
PECHÊUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas: Unicamp 
Ed. 1988.   
 
 



 
PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Matemática 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B 
Prof. Marcos Antônio Gonçalves Júnior 
 
 

Carga horária: 160h 
Turmas: 6o A e 6o B 

Ementa 
Números naturais e suas operações. Números decimais e suas operações. Divisores e 
Múltiplos de Números Naturais. Frações e suas operações. Expressões Numéricas. Unidades 
de medida de comprimento e de superfícies. Perímetro e área de Figuras Planas. Ponto, reta e 
plano. Ângulos. Figuras Planas. Sólidos Geométricos; Circunferência e Círculo.: Tabelas e 
gráficos (colunas ou barras, segmentos ou linhas).  
Objetivos 

Espera-se que, durante o 6º Ano do Ensino Fundamental, o aluno possa: 
 adotar uma atitude positiva em relação à Matemática, ou seja, desenvolver sua 

capacidade de fazer matemática construindo conceitos e procedimentos, formulando e 
resolvendo problemas por si mesmo e, assim, aumentar sua autoestima e perseverança 
na busca de soluções para um problema. 

 perceber que os conceitos e procedimentos matemáticos são úteis para compreender o 
mundo e, compreendendo-o, poder atuar melhor nele.  

 pensar logicamente, relacionando ideias, descobrindo regularidades e padrões, 
estimulando sua curiosidade, seu espírito de investigação e sua criatividade na solução 
de problemas; 

 observar sistematicamente a presença da matemática no dia-a-dia (quantidades, 
números, formas geométricas, simetrias, grandezas e medidas, tabelas e gráficos, 
previsões, etc.); 

 formular e resolver situações-problema, ser capaz de elaborar planos e estratégias para a 
solução de problemas, desenvolvendo várias formas de raciocínio (estimativa, analogia, 
indução, busca de padrão ou regularidade, pequenas inferências lógicas etc.), 
executando esses planos e estratégias com procedimentos adequados; 

 comunicar-se de forma oral e escrita, argumentando, escrevendo e representando de 
várias maneiras (com números, tabelas, gráficos, diagramas etc.) as ideias matemáticas, 
utilizando a linguagem matemática;  

 ter a oportunidade de experienciar a aprendizagem da matemática de forma lúdica; 
 interagir com colegas cooperativamente, em dupla ou em equipe, auxiliando-os e 

aprendendo com eles, apresentando suas ideias e respeitando as deles, formando assim 
um ambiente propício à aprendizagem. 

 desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas, de comunicação, bem 
como o seu espírito crítico e sua criatividade; 

 usar e reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito matemático. 
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Conteúdos Programáticos 
Números e Operações 

Números Naturais e Sistemas 
de Numeração 
Sistemas de Numeração Egípcio, 
Romano e Indu-arábico; 
Operações (ideias associas à 
adição, subtração, multiplicação 
e divisão); Cálculo mental; 
Algoritmos; Operações inversas 

Números inteiros 
Potenciação; Raíz quadrada; 
Expressões numéricas e 
calculadora; Divisores e 
múltiplos; Divisibilidade 
Número primo; Problemas 
com MDC e MMC 

Frações 
- Ideias associadas à 
fração (parte/ todo, 
comparação, quociente, 
medida); Operações 
(adição, subtração, 
multiplicação, divisão); 
Porcentagem. 

Números decimais 
Décimos, centésimos, milésimos; Numero decimal e fração; Comparação; Operações 
(Cálculo mental, adição, subtração, multiplicação, divisão); Sistema decimal de medidas; 
Porcentagem.  

Grandezas e Medidas 
Grandezas: Comprimento, superfície, massa, volume e capacidade; Unidades de medida de 
grandezas; Medidas de tempo. 

Espaço e Forma 

Sólidos 
Geométricos 
Poliedros; 
Corpos 
redondos.  

Perímetro, Área e Volume 
Perímetro de um polígono; Área 
(retângulo, paralelogramo, triângulo, 
trapézio, losango); Volume 
(paralelepípedo); Capacidade. 

Ponto, reta e plano; Ângulos 
(reto, agudo, obtuso); Retas 
paralelas e concorrentes; 
Regiões planas e contornos; 
Polígonos (triângulos, 
quadriláteros) 

Tratamento da Informação 
Leitura e interpretação de Gráficos (barras, setor, linha), tabelas e pictogramas; Construção 
de tabelas simples e gráficos de barras.  
 

Metodologia 
A metodologia de ensino parte da ideia que o aluno precisa, primeiramente, ter um 

contato desafiador com os conceitos, ou seja, os conceitos são apresentados em meio a 
situações, por meio de problemas, por meio da história, em assuntos de outras áreas etc. 
Somente depois desse contato é que ocorre a sistematização dos conteúdos, de maneira 
formal.  

Assim, o trabalho com a Investigação Matemática em sala de aula e principalmente 
com a Resolução de Problemas são as principais estratégias de ensino, que tentam 
proporcionar a autonomia dos alunos, por meio de atividades individuais e em grupos com a 
orientação e acompanhamento do professor.  

Também serão usadas aulas expositivas e dialogadas, aulas de exercícios, aulas 
utilizando o espaço físico da escola, aulas envolvendo tecnologias como a calculadora e o 
computador, aulas de calculo mental e aulas com jogos. 

Ainda, aulas em que os alunos participam apresentando seminários e resolvendo 
problemas. 

AVALIAÇÃO 
A avaliação acontece de maneira contínua, durante todo o ano letivo, procurando 

assumir um papel essencialmente formativo, levando em consideração a participação nas 
aulas, o empenho nos estudos, a disciplina, o trabalho colaborativo e o respeito.  

Os seguintes instrumentos de avaliação são usados: 



- Teste em Duas Fases ou Estudo Dirigido: trata-se de uma avaliação escrita, contendo 
problemas que estimule a produção matemática do aluno. Para resolver, o aluno pode 
consultar seus livros e caderno e também argumentar com o professor. O professor recolhe 
essa atividade e a corrige, tecendo comentários e fazendo questionamentos escritos. A 
atividade é devolvida ao aluno para que ele possa refazer e repensar a sua resolução. O 
professor analisa a evolução do aluno nessas duas fases e conceitua sua produção.  

- Prova Estrita 
- Tarefa: com esse instrumento, observa-se a assiduidade na realização e entrega de 

tarefas. 
- Produtividade em sala de aula:  com esse instrumento, observa-se a produção 

matemática do aluno nas atividades da sala de aula. A produtividade será avaliada também por 
meio da produção de um portfólio.  

- Apresentações (trabalhos, seminários)  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ABRANTES, P.; PONTE, J. P. da.; FONSECA, H.; BRUNHEIRA, L. (org.) Investigações 
Matemáticas na aula e no currículo. Lisboa: Associação de Professores de Matemática, 1999. 
BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASÍLIA. Ministerio da Educação, Secretaria de Educação Básica. Explorando o ensino 
de Matemática: artigos. v.1. Seleção e organização Ana Catarina P. Hellmeister (et al), 
organização geral Suely Druck. 2004. Disponível em <http://www.dominiopublico.gov.br>, 
acesso em 16 abr.2007. 
BURIASCO, Regina L. C. de. Sobre a Resolução de Problemas (II). Nosso Fazer, Londrina, 
v.1, n. 6, 1995. p. 2-5. 
CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos fundamentais da Matemática. Lisboa. 
CHEVALLARD, Yves; BOSCH, Marianna; GASCÓN, Josep. Estudar Matemáticas: o elo 
perdido entre o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.  
DANTE, Luiz Roberto. Matemática. Projeto Telaris.6º ano. Editora Ática: São Paulo, 2012.   
________. Didática da resolução de problemas de Matemática. São Paulo, Ática. 
KRULIK, Stephen; REYS, Robert E. (Org.) A resolução de problemas na matemática escolar. 
São Paulo: Atual, 1997.  
POLYA, George. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 1978. 179 p. 
PONTE, João P. da.; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações Matemáticas na 
sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
TAHAN, malba. O Homem que Calculava. 
Matemática em Toda a Parte (http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca-
series!loadSerie?idSerie=4606)  

Goiânia, 12 de fevereiro de 2015. 
 

Prof. Marcos Antonio Gonçalves Júnior 

 
  

 



 
PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Ciências 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B 
Profa. Ana Maria da Conceição Silva (1º Semestre); Mercês P. Cunha (2º Semestre) 
 
 
Disciplina: CIÊNCIAS                                                                                                                             
Depto: Biologia 
Nível: Ensino Fundamental                             Série: 6º Ano                                  
Turmas: A e B 
Professora Responsável:  Ana Maria da Conceição Silva e Mercês P. Cunha 
Mendonça          
Carga horária anual: 80 horas por turma                                       Carga horária semanal: 
02 horas-aula por turma 
Ementa: O ensino de Ciências pretende possibilitar ao aluno contextualizar as 
descobertas e produzir vivências que o transportem ao cerne dos problemas que geram 
conhecimento, ajudando-o a tornar-se capaz de pensar por si próprio e enfrentar a vida 
como cidadão consciente e imbuído na construção de uma sociedade mais justa. 
Objetivos: Criar condições para que o aluno faça pesquisas; desenvolver o 
pensamento crítico e a argumentação sólida; relacionar os conceitos da área às 
questões sociais, tecnológicas, políticas, culturais e éticas; problematizar novas 
situações; fundamentar seus pontos de vista ao interpretar fenômenos; investigar; 
promover sínteses; estabelecer relações entre conceitos, temas, teorias e áreas do 
conhecimento; aplicar o que foi aprendido a diversas situações. Reconhecer que a 
Ciência é uma forma de desenvolver o conhecimento e que se relaciona com outras 
atividades humanas. Cuidar e respeitar o ambiente em que vive. 
Conteúdos 
Ambiente e a Relação com os seres vivos 
Estratégias de ensino  
Aulas expositivas dialogadas; seminários; aula de campo; elaboração de mapas 
conceituais; excursões pedagógicas (planetário UFG, ETA, ETE e aterro sanitário); 
debate e discussões; interpretação e elaboração de textos científicos; pesquisas 
científicas; trabalhos em grupo.  
Interdisciplinaridade 
Poderá ocorrer com as disciplinas de Português, Matemática, Informática, Geografia e 
Artes. 
Avaliação 
 Ocorrerá de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, valorizando o aluno em 
todos os seus aspectos e particularidades, com avaliações escritas, individuais e em 
grupo, com e sem consulta, apresentações orais, seminários, trabalhos individuais e em 
grupo; participação nas aulas, resolução de atividades de sala e de casa; entrega de 
relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e na entrega de tarefas; auto-avaliação e 
portifólio.  
Referências 
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ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
BERTOLDI, Odete G.; VASCONCELOS, Jacqueline R. de.  Ciência e sociedade. 
Terceiro e quarto ciclos. Quinta a oitava séries. Ensino Fundamental. São Paulo: 
Scipione, 2001. 
BRASIL.  Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª séries) – Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL.  Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª séries) – Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
CARO, Carmen Maria de. (Org.) et al. Construindo consciências: Ciências. APEC – 
Ação e pesquisa em educação em Ciências.  6o ao 9o ano. São Paulo: Scipione, 2010. 
DEMO, Pedro.  Educar pela pesquisa. 2. ed. São Paulo: Autores Associados, 2002. 
FELTRIN, Antonio E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a 
diferença. São Paulo: Paulinas. 2005. 
KRASILCHIK, Miriam.  Prática de ensino de Biologia. São Paulo: Harbra, 1983.  
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos 
e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. 
SHIMABUKURO, Vanessa (Ed. resp.) et al. Ciências: Projeto Araribá (obra coletiva). 
6o ano. 3. ed.- São Paulo: Moderna, 2010. (Coleção adotada – PNLD). 
REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível em: 
http://www.cienciahoje.uol.com.br 
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: 
http://www.revistaescola.abril.com.br  
SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção. 
Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2011.     
ZÓBOLI, Graziella. Práticas de ensino: subsídios para a atividade docente. 5. ed. São 
Paulo: Ática, 1994. 
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PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Ed. Física 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B 
Professora: Lusirene Costa Bezerra Duckur 
 
 
Ementa: 
A disciplina tem o objetivo de estudar a cultura corporal como linguagem nas diferentes 
manifestações como nos esportes, jogos, danças, lutas, ginásticas. Por meio do seu ensino visa 
promover o desenvolvimento integral do aluno nos seus aspectos morais, éticos, estéticos, 
corporais, cognitivos, socioafetivos e políticos, valorizando a pluralidade de ideias e 
diversidade cultural, a relação do homem com seu semelhante e com a natureza. 

 
Apresentação: 

 
Neste plano de ensino procuramos identificar e apresentar a Educação Física como um 

componente curricular do Ensino Básico, parte integrante do Projeto Político Pedagógico do 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE e produto do esforço de 
elaboração coletiva da subárea Educação Física, registrada no Plano de Ensino da área. O 
documento da subárea Educação Física, baseado nas experiências e no debate travado em seu 
interior, assume como orientação teórica e pedagógica a Pedagogia Histórico-Crítica cujo 
cerne da proposta está contido no princípio de que a escola é a principal instituição 
responsável pelo processo educativo na sociedade moderna e que o trabalho educativo 
realizado nesse âmbito é “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.” 
(SAVIANI, 2000, p. 17).  

Nessa perspectiva a escola tem o papel de socializar o saber objetivo produzido 
historicamente, no sentido de propiciar condições para que o indivíduo se aproprie dos 
elementos necessários ao processo de hominização. Cabe destacar que, nesse processo, o 
conhecimento tratado no âmbito escolar não pode se circunscrever aos saberes empíricos, 
imediatos e/ou cotidianos, necessita sim reproduzir/produzir o conhecimento elaborado em 
suas formas mais avançadas: as ciências, a cultura, a ética, a estética, a política e as 
linguagens (DUARTE, 2001).  

A Educação Física ao constituir-se como uma particularidade do complexo cultural 
produzido pela atividade criadora humana (o trabalho) para atender a determinadas 
necessidades humanas de conteúdo sócio-histórico – tais como os agonísticos, os lúdicos, os 
sagrados, os produtivos, éticos, estéticos, performativos, artísticos, educativos e de saúde – 
institui-se como área de conhecimento importante no processo de formação humana, passível 
de ser traduzida como disciplina curricular no processo de escolarização dos indivíduos. Tal 
disciplina é responsável pela mediação dos conhecimentos relacionados à Cultura Corporal. 

Denominamos Cultura Corporal o acervo de saberes, habilidades, valores e formas 
comunicativas que compõe o complexo cultural manifestado pelas práticas corporais, 
historicamente categorizados como: jogos, esportes, danças, ginástica, lutas, capoeira, 
malabares, mímica entre outros. Tal acervo se manifesta como uma forma particular de 
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linguagem, materializada corporalmente, cujos pressupostos estão contidos na ação de 
comunicar os significados e sentidos que o movimento corporal assume na produção social 
humana (ESCOBAR, 1995).  

O conjunto de saberes, habilidades, valores, conceitos e formas de comunicação que 
compõem a Cultura Corporal, é permeado pelas múltiplas determinações que condicionam a 
vida dos indivíduos, tais como: os costumes e hábitos de uma região; a tradição histórico-
cultural; a influência dos meios de comunicação; os condicionantes econômicos, políticos, 
sociais e culturais; os valores presentes na sociabilidade humana; etc. Todos esses elementos 
são constituintes da Cultura Corporal e, portanto, serão tratados no processo de ensino-
aprendizagem, a partir dos princípios dialéticos da totalidade, contradição e superação.  

Aproximando-nos do referencial da Pedagogia histórico-crítica, pensamos o 
movimento do processo de ensino-aprendizagem no interior de uma matriz ética e teórica que 
se propõe como colaboradora na luta pela emancipação humana. Deste modo, a atividade 
educativa deve reunir condições para que os indivíduos se apropriem dos produtos da ação 
humana, objetivados no plano da cultura, da ciência, da ética, estética e da política para um 
agir transformador sobre a realidade. Portanto, o movimento de partir da Prática Social 
Imediata (que não significa interesses imediatos, mas sim a relação entre o vivido e o 
necessário) e retornar a essa Prática com novos elementos de leitura e intervenção é uma 
diretriz do processo de ensino-aprendizagem em nossa proposta.  

Para tanto, a ação planejada, orientada e direcionada do professor é conditio sine qua 
non para que a criança consiga se apropriar dos conhecimentos sistematizados, tendo em vista 
que tal apreensão exige a mediação humana e a transmissão de conhecimentos. Desse modo, 
entendemos a aprendizagem como um processo que exige mediadores sociais e institucionais, 
entre os quais, as relações estabelecidas entre os diferentes sujeitos colaboram para a 
apreensão e modificação do patrimônio sócio-histórico e cultural da humanidade de forma 
intencional e orientada por um determinado projeto histórico. 
 
Objetivo Geral: Organizar e realizar atividades didático-pedagógicas que produza condições 
para que os/as alunos/as se apropriem dos temas abordados em suas múltiplas determinações, 
de acordo com os limites e possibilidades presentes em seus ciclos de desenvolvimento. Tal 
apropriação dever-se-á materializar em três dimensões do conhecimento: a dimensão objetiva; 
a dimensão social; a dimensão comunicativa. Sob essas três dimensões do conhecimento, 
pretende-se que o/a aluno/ identifique, analise, compreenda, apreenda, explique e modifique o 
saber, o fazer e os aspectos axiológicos presentes na Cultura Corporal. 
 
Conteúdos/Temas: O Plano de ensino está organizado em três eixos articuladores dos 
elementos da Cultura Corporal, no sentido de realizar uma reflexão pedagógica orientada pelo 
objetivo de desenvolver novas referências do pensamento sobre os fenômenos histórico-
culturais materializados pela corporalidade e objetivações culturais expressas pelo 
movimento. 
 
Eixos articuladores: Ludicidade e Desportivização; Expressividade Corpo e saúde e 
Expressão corporal e diversidade. 
Temas estruturantes: Jogo/brincadeira, Esporte, Ginástica e Dança. 
 
Dentro do conteúdo tratado serão abordados aspectos como: 

 Função social da escola e Educação Física; 
 O corpo e sua potencialidade expressiva; 
 Elementos constitutivos dos temas da Cultura Corporal - jogo/brincadeira; esporte; 

ginástica e dança; 



 Reflexão contextualizada sociopolítica, cultural e histórica dos conteúdos específicos. 
 
 

Objetivos por escala 
 
Por que vir a escola? 

 Problematizar qual é o papel da escola em nossa sociedade; 
 Refletir sobre a organização social e a função da escola. 

 
1ª Escala: Eixo Articulador - LUDICIDADE E DESPORTIVIZAÇÃO 
 
Tema estruturante: Jogo/brincadeira 
 
 O jogo é uma manifestação cultural que está sempre em movimento e possui ampla 
rede de significados. Esse tema é tratado com o objetivo de facilitar a leitura da realidade 
vivida pelo aluno. Para tanto, serão levantados e analisados jogos populares praticados por 
gerações anteriores, vivencia-los, modificá-los, relacionando sentido e significado dos 
mesmos. 
 
Objetivo Geral: Reconhecer o jogo como pertencente ao acervo cultural da humanidade 
e como parte da identidade regional; 
 
Específicos: 
 

 Coletar dados sobre as brincadeiras que gerações anteriores brincavam na infância, e 
identificar se as mesmas continuam fazendo parte da cultura infantil;  

 Vivenciar e analisar brincadeiras buscando entender sua lógica e relacioná-las com a 
organização de nossa sociedade; 

 Explorar atividades que impliquem a capacidade de organização dos próprios jogos, 
nos quais as regras sejam definidas e compreendidas coletivamente. 

 
Cronograma: de 23/02/2015 à 17/04/2015 

6º A = 23 aulas  
6º B = 22 aulas   
 

2ª Escala: Eixo Articulador - LUDICIDADE E DESPORTIVIZAÇÃO 
 
Tema estruturante: Esporte 
 O esporte é uma manifestação social e traz consigo as contradições presentes em nossa 
sociedade. Explicitando o processo de desportivização do jogo/brincadeira, o tema será 
tratado em uma perspectiva que permita compreender o esporte, para além dos aspectos 
técnicos táticos e privilegie a participação coletiva no sentido de que cada indivíduo se 
perceba como parte de uma coletividade.  
 
Objetivo Geral: Conhecer os princípios básicos do Esporte, dimensão ampla, e seus 
elementos constitutivos; 
 
Específicos: 

 
 Reconhecer características dos jogos esportivos situando o processo de 



desportivização dos jogos e brincadeiras populares;  
 Vivenciar modalidades esportivas nos seus aspectos técnico-táticos, regras, analisando 

criticamente valores éticos e ideológicos característicos do contexto histórico no qual 
está inserido; 
 

 Explorar atividades que possibilitem desenvolvimento tático como forma de resolver 
situação-problema no jogo. 

 
Cronograma: de 22/04/2015 à 03/07/2015 

6º A => 29 aulas + 4 
6º B => 25 aulas + 4 

 
 
  3ª Escala: Eixo Articulador - EXPRESSIVIDADE CORPO E SAÚDE 
 
Tema estruturante – Ginástica 
 A ginástica como pertencente à cultura corporal é uma das práticas sociais mais 
antigas que acompanha a evolução da humanidade. Ao tratá-la busca-se explicitar e 
desmistificar papéis vinculados a prática da Ginástica como saúde, estética corporal, esporte, 
dentre outros.  
 
Objetivo Geral: identificar (reconhecer) diferentes dimensões da ginástica. 
 
Específicos: 
 

 Situar os elementos constitutivos da ginástica refletindo sobre corpo e expressividade; 
 Discutir a origem da ginástica e sua mudança no tempo; 
 Vivenciar diferentes tipos de ginástica (desportiva, cultura da rua e cultura do circo); 
 Identificar as exigências corporais que as técnicas ginásticas demandam situando a 

questão da expressividade e da saúde; 
 Desenvolver técnicas de elaboração de séries  

 
Cronograma: 10/08/2015 à 02/10/2015 

6º A => 27 aulas 
6º B => 27 aulas 

 
4a Escala: Eixo Articulador – EXPRESSÃO CORPORAL E DIVERSIDADE 
 
Temas estruturantes: Dança 
 A expressão corporal é uma linguagem social que traz consigo uma forte marca 
ritualística, principalmente no campo da dança. Assim o trato pedagógico, dessa temática, 
busca desmistificar conceitos preestabelecidos e ampliar o conhecimento que permite 
compreender a vida em sociedade. 
 
Objetivo Geral: Conhecer diferentes tipos de expressão caracterizadas como dança; 
 

 Explorar possibilidades de movimentos corporais mediante diferentes ritmos, 
utilizando-os como formas de expressão corporal; 

 Analisar diversas manifestações culturais da dança, destacando essas práticas como 
linguagens sociais que expressam marcas ritualísticas; 



 Realizar atividades de pesquisa que impliquem a organização e vivencias dos vários 
estilos de dança das regiões brasileiras identificando a dança e identidade regional. 

 
Cronograma: de 05/10/2015 à 15/12/2015 

6º A => 28 + 4 
6º B => 29 + 4 
 

Cronograma Anual:   
Aulas previstas 
Turma A => 107 aulas + 8 = 115 
Turma B => 103 aulas + 8 = 111 
Metodologia: 
 

O conhecimento será tratado metodologicamente sob a orientação dos princípios da 
lógica dialética materialista: totalidade, movimento, mudança, qualidade e contradição.  

As estratégias de ensino serão organizadas de modo coerente com a necessidade do 
trato com o conhecimento, articulado aos princípios metodológicos da Pedagogia Histórico-
Crítica: Prática social inicial do conteúdo - Problematização - Instrumentalização - Catarse - 
Prática social final do conteúdo. Ao buscar realizar o processo de transmissão-assimilação do 
conhecimento nas aulas de Educação Física, procuramos articular aulas de campo – que se 
materializa por meio de experiências e vivências das práticas corporais que constituem o 
objeto de conhecimento e ensino da Educação Física –, processos e procedimentos reflexivos 
sobre condicionantes e determinantes histórico-culturais dos elementos constituintes dessas 
práticas. 

Ressaltamos ainda, os seguintes princípios metodológicos: a) a crítica como método de 
interpretação da realidade e dos fenômenos singulares da cultura que dizem respeito às 
práticas corporais; b) o processo criativo, como elaboração do novo a partir da apropriação de 
conhecimentos produzidos historicamente; c) organização e produção coletiva do 
conhecimento; e, d) a análise e a reflexão sobre os processos de exclusão/inclusão, baseados 
nos conflitos e contradições de gênero, raça, classe, geração e deficiência. 

Utilizaremos recursos convencionais ou não tais como bolas, redes, quadras, piscina, 
vídeos, data show, etc.  
Avaliação 
 

A avaliação é um procedimento que permeia toda a ação educativa, ou seja, faz parte 
da Organização do Trabalho Pedagógico. Na educação física, do CEPAE, esse processo busca 
abarcar aspectos como: a) o processo diagnóstico, no sentido de (re) orientar do trabalho 
pedagógico, tendo como referência central a aprendizagem do aluno; b) a verificação do 
aprendizado, de acordo com os objetivos estabelecidos; c) a avaliação coletiva pela qual os 
alunos analisam as ações docentes assim como as dos seus colegas; d) a autoavaliação 
buscando superar as dificuldades encontradas. 

Para tanto, partimos dos seguintes critérios: 1) a participação (entendida como 
interesse e compromisso do aluno de fazer e/ou se envolver com a aula, valores atitudinais 
como cooperação, solidariedade e outros); 2) a assiduidade e pontualidade (cumprimento das 
atividades e produções em concordância com os acordos e prazos); 3) a produção intelectual, 
esta, sendo considerada como todas as atividades (formais ou não) realizadas pelos alunos 
durante as aulas. 

O conceito, como parte da normatização escolar, representa uma síntese possível do 
trabalho pedagógico realizado. 
 



 
Bibliografia 
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DUARTE, Newton. Educação escolar, teoria do conhecimento e a escola de Vigotski. 3. ed. 
Ver. E ampliada. Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 
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PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Artes 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B 
Profa. Wanderley 
 
 
EMENTA: o curso de artes visuais objetiva desenvolver e estimular habilidades artísticas 
visuais, através da produção visual criativa orientada, compreender e valorizar a produção 
artísticas como documento histórico artístico da humanidade. Objetiva, também, valorizar o 
folclore local, nacional e internacional.  
I Escala: 
Ponto, linha e criação – uso artístico das linhas: cruzadas, onduladas, diagonais, sinuosas. As 
linhas na produção artística – estudo de casos. 
II Escala 
Mundo das cores – cores primarias, secundarias, uso das cores quentes e frias, contraste, 
harmonia das cores 
III Escala 
O que é folclore? produção artística popular, artesanato e personagens folclóricos: curupira, 
saci, mãe d’água e outros. Analisando diversas manifestações culturais locais: cavalhadas de 
Pirenópolis e Fogaréu da cidade de Goias.  
IV Escala 
História da arte – Arte Indígena 
História da Arte – Arte Africana 
 
Avaliação: processual, através da produção criativa orientada, atividades em grupo, analise 
da imagem, e estudo dirigido. Atividade colaborativa com os colegas e disciplina. 
 
Referências: 
PROENCA, G. História da Arte. São Paulo: Ática, 1994. 
HERNANDEZ. F. Cultura Visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1999. 
SOUZA, L. P. Roteiro da Arte na Produção do Conhecimento. Campo Grande: UFMS. 2005. 
LAGROU, E. Arte Indígena no Brasil. Belo Horizonte: C/Arte, 2009. 
http://www.portaldarte.com.br/arteafricana.htm 
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PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

Disciplina: Espanhol 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Iris Oliveira de Carvalho e Renata Gornattes 
 

No intuito de contribuir para a formação do educando, no que tange ao seu 
desenvolvimento linguístico e cultural, a Língua Espanhola se insere no currículo de ensino. 
Seguindo os propósitos que configuram o EF como momento de envolvimento com o 
conhecimento e instrumento para o autoconhecimento do aprendiz como sujeito e como 
cidadão, a Língua Espanhola inicia sua participação no 6º ano e visa explorar os 
conhecimentos prévios do aprendiz e utilizá-los para estabelecer relações com outras culturas. 
Por meio do uso de livro didático, canções, jogos, trabalhos orais e escritos, filmes e da 
interação com os colegas e com o professor, pretendemos preparar o aluno para adentrar no 
universo cultural e pluralizado. Para esta fase, faremos encontros semanais de 45 minutos 
durante o ano. 
 
EMENTA 
Desenvolver no aluno a competência comunicativa e proporcionar as ferramentas 

necessárias para que ele possa interagir nas várias situações y contextos comunicativos em 

língua espanhola. 

 
CONTEÚDO 
  

O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola será composto por 4 unidades (0, 1, 2 e 
3) do Livro Didático: Curso de Español Conecta - Volumen 1 – Libro del Alumno- Editora 
ESGEL. Para esta série os eixos temáticos serão os seguintes: 
 
1. El alfabeto 6.Características físicas y 

psicológicas 
11. Casa: partes, muebles, 
electrodomésticos y utensilios 

2. Saludos  7. Verbos ser, estar, 
llamarse, estudiar, leer, vivir  
y tener 

12. Adjetivos descriptivos  

3. Objetos de classe 8.  Adjetivos posesivos 13. Pronombres  
4. Artículos 9. Demostrativos  14. Profesiones 
5. Países y 
nacionalidades 

10. Grados de parentesco 15. Numerales 

AVALIAÇÃO 
O ensino de LE no CEPAE está baseado no desenvolvimento das quatro habilidades 

(ler, ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades avaliativas em Língua Espanhola 
respeitarão essas diretrizes. Em cada uma das 4 escalas os alunos  realizarão as seguintes 
atividades avaliativas: prova oral, prova escrita, apresentação de trabalhos (orais e escritos),  
tarefas e atividades avaliativas extras. A participação e a interação do aluno em sala de aula 
também serão avaliadas.   

javascript:pagina_inicial\('79'\);


 
PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Francês 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A, B e C 
Professores: Sirlene Terezinha de Oliveira, Silvana Matias Freire e Thales Rodrigo 
Vieira 
 
Disciplina: Língua Francesa 

Nível: Ensino Fundamental                     Série: 6º Ano                           Turmas: A, B, C 

Professores Responsáveis: Silvana Matias Freire / Sirlene Terezinha de Oliveira / Thales 
Rodrigo Vieira 

Carga horária anual: 80 horas por turma 
Carga horária semanal: 02 horas-aula por turma 

Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da 
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos. 
 
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos:  
1) competência linguística → relativa ao manejo do léxico; 
2) competência sociolinguística → relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação; 
3) competência pragmática → relativa aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala, 
domínio do discurso, sua coesão e coerência. 
 
Conteúdos: Módulos 1 à 4 do livro Méthode de Français ADOSPHERE – Niveau 1. 
1) conteúdo comunicativo → como conhecer alguém, se apresentar e apresentar uma pessoa; 
falar sobre seu dia preferido; escrever um anúncio e responder à um; falar sobre roupas e 
esportes. 
 
2) conteúdo gramatical → os pronomes sujeitos; artigos definidos e indefinidos; conjugação 
dos verbos “être”, “s'appeler” e os terminados em -ER; a forma interrogativa com “Est-ce 
que...?”; a negação com “ne...pas”; uso de “pourquoi” e “parce que”; acordo dos adjetivos; o 
pronome “on”; adjetivos possessivos; artigos contraídos e uso de “Qu'est-ce que...?”.  
 
3) conteúdo lexical → os números de 0 à 69; objetos escolares; gostos e lazeres; os dias da 
semana; a descrição física; as roupas; as cores; os esportes; as partes do corpo; a cidade; os 
meios de transporte. 
 
4) conteúdo fonético → as consoantes mudas em final de verbo; ligações com artigos 
definidos e indefinidos; a ligação entre sujeito e verbo; a questão da entonação; discriminação 
entre adjetivos femininos e masculinos; o som /ɔ/; os sons /y/ e /u/.  
 
Metodologia: Os pressupostos teóricos de nossa metodologia se inspiram nas contribuições 
do CECR - Cadre Européen Commun de Référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no 
princípio da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a 
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partir dos objetivos e os organizamos levando em conta o eixo 
compreender/exercitar/produzir (recepção, produção/interação). Insistimos sobre a 
necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos alunos. A passagem 
para a língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras 
e sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos também 
as interações que permitem construir o sentido e verificá-lo. Nosso procedimento não visa 
apenas a aquisição das habilidades (savoi-faire) e dos saberes, mas também do saber aprender 
(savoir-apprendre). 
 
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação e colaboração em sala 

 de aula, realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade. 
 
Bibliografia: 
HIMBER, C., POLETTI, M.-L. Adosphère 1, A1, méthode de français, Paris: Hachette 
français langue étrangère, 2011. 
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês. 



 
PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Inglês 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A, B e C 
Professores: Magali Saddi Duarte, Newton Murce e Delaine Denise 
 
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades 
integradas: compreensão e produção oral e escrita. Leitura, interpretação e produção de textos 
(literários e não literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão 
de temas transversais. 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em 
atividades de compreensão e produção oral e escrita. Ler e compreender textos literários e 
não-literários, tais como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas 
entre outros. Traduzir e associar termos em inglês e português. Discutir temas transversais 
como arte e cultura, ética e cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente de modo 
transdisciplinar ao longo das aulas (por meio de filmes, músicas, figuras e tópicos de debate, 
ora em língua estrangeira ora em língua materna). 
Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. O formato das aulas varia de 
modo a proporcionar diversidade de recursos facilitadores da aprendizagem e geradores de 
motivação. Dentre os tipos de aula discutidos, encontram-se: 

 aulas expositivas dialogadas 
 desenvolvimento de pequenos projetos em grupo 
 visionamento e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte 
 manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de vocábulos/ conceitos 

específicos 
 debates e discussões direcionadas 
 jogos (comunicativos) e atividades lúdicas 
 músicas e filmes 
 apresentação de pequenos seminários 
 confecção de cartazes 

 
Avaliação: Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e 
envolvimento nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas, para tal a assiduidade e 
pontualidade se fazem primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, tarefas, entre 
outros) e orais (entrevistas, apresentações, diálogos, entre outros) serão agendadas com a 
turma para a composição das notas da escala. O aluno que apresentar um número de faltas 
igual ou superior a 25% ficará com conceito negativo independente das atividades por ele 
apresentadas.  
 
Conteúdo específico: O livro ALIVE! é adotado nesta série a fim de organizar e mediar o 
ensino de gramática e vocabulário, além de funções comunicativas facilitando o estudo por 
parte dos alunos. As 8 unidades do livro serão trabalhadas ao longo do ano letivo, assim 
divididas: 1ª escala: Unidades 1 e 2; 2ª escala: Unidades 3 e 4; 3ª escala: Unidades 5 e 6; 4ª 
escala: Unidades 7 e 8. Entretanto, o livro é uma referência e não o gerenciador dos 
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conteúdos, na medida em que textos literários e não literários serão acrescidos ao programa ao 
longo do ano de 2015. 
 
 
 

 Unidades Conteúdo 

1ª
  e

sc
al

a 1 – Who am I? 
 Personal information 
 Verb to be 

2 – My class 
 Classroom language, school subjects, colours, the 

alphabet 
 The imperative, can for permission 

2ª
  e

sc
al

a 

3- We are 
family 

 Why/because, verb to have, possessive’s 
 Famíly members, animals, describing people 
 Reading strategies 

4-  There’s no 
place like home 

 Verb there to be, adjectives to describe places 
 Rooms, things in a house, telling the time 
 My dream house 

  

3ª
 e

sc
al

a 

5- You are what 
you eat 

 Likes and dislikes, simple present 
 Food 

6- It’s just 
another day  

 daily routines, simple present  
 Message to e-pal 

  

4ª
 e

sc
al

a 7-   
 Present continuous 
 Parts of the body, sports, can/can’t 
 Clothes items 

8-  
 Sharing opinions, giving advice 
 Reading an anti-bullying sign 

 
 



 
PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Informática 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B  
Professor: Gilberto R. Campos 
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PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: História 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B 
Professor: Maurício Ferreira Borges Júnior 
 
Carga horária semanal: 3 aulas 
Carga horária anual: 120 horas 
 
1. EMENTA: O curso visa a abordagem das diversas formas de organizações criadas desde 
os primeiros agrupamentos humanos até o século V (d.C.), a disciplina propõe discutir e 
analisar a temática “Culturas, Temporalidades e Poder”, abordando as ferramentas teóricas e 
os procedimentos metodológicos da investigação e escrita da história, a fim de fundamentar o 
estudo das primeiras civilizações (africanas, egípcia, mesopotâmica, grega e romana) 
possibilitando assim a compreensão das formações históricas que culminaram nas primeiras 
experiências ocidentais de ideias e instituições que permeiam nossa realidade até os dias 
atuais como: Democracia, Religião, Filosofia, Direito, Cidadania e Estado. 
 
2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS: 
 
2.1 Tempo, Memória e História  
-  As fontes históricas: diversidade das fontes (escrita, imagética, oral, etc.)  
- A escrita da história: o que indagam os historiadores? 
- Em busca do real: mitologia e fato histórico 
- Tempo histórico: do tempo solar ao tempo do relógio 
- As divisões do tempo e os diversos calendários 
- Surge a Humanidade: Mitos da Criação  
-Teoria da Evolução das Espécies 
-  Paleolítico: caçadores-coletores e o nomadismo 
- Neolítico: agricultores pastores e o sedentarismo 
-  Deslocamento em foco: Migrações humanas e o povoamento da América 
 
2.2. O Sagrado, a religião e o poder: organizações político-sociais e as culturas do mundo 
antigo 
Problematização passado presente: do altar ao palanque: quais as influências das 
organizações religiosas na política do Brasil?  
- O Faraó e o Basileu: Divindades encarnadas e autoridades políticas 
- Os excluídos dos Deuses: relações de poder no Egito e na Mesopotâmia, artesãos, 
camponeses e escravos 
- Antiguidade africana para além do Egito e do Saara: diversidade histórica, mosaico 
geográfico e diversidade humana (Bantos, Yorubás e Jejes) 
- O poder da escrita: origens e usos da escrita nas relações sociais do mundo antigo 
- Religião, cultura e mitologia no mundo antigo: América, Ásia e África 
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2.3. Entre os antigos e nós: Estado, Democracia, Direito e Cidadania 
Problematização passado presente: ser cidadão no Brasil atual, cidadania plena e 
reconhecimento dos direitos individuais e direitos humanos 
- Viver na cidade: cidade-estado, surgimento e organização 
-  As cidades mesopotâmicas e egípcias 
- Cidades africanas e cidades da América 
- A pólis grega: viver em Atenas e em Esparta 
- Entre o mito e a história: a cidade de Roma 
- Cidadania no mundo antigo: direitos e limitações 
- Ser mulher no mundo antigo 
 
2.4. Expansão e dominação no mundo antigo: cultura, território e religião 
Problematização passado presente: Formas de trabalho análogo à escravidão no mundo 
atual e no Brasil  
- O Helenismo: expansão cultural, Arte e Filosofia da Grécia Clássica 
- Imperialismo: expansão territorial e política de Roma 
- Escravidão: relações dos grupos sociais e transformações no cotidiano das sociedades 
antigas 
- Cristianismo: de perseguido à religião oficial 
- Povos que rosnam: a construção da imagem dos povos bárbaros pelos romanos 
- O Declínio do mundo antigo: fim da expansão territorial e a crise do império romano 
 



 
PLANO DE CURSO - 6º Ano - 2015 

 
Disciplina: Geografia 
Nível: Fundamental - Série: 6º ano - Turmas: A e B 
Professores: Elson Rodrigues Olanda 
 
1 - EMENTA  

A Geografia e os lugares. Representação e leitura cartográfica. A linguagem dos 
mapas. Fusos horários no território brasileiro. Noções de tempos diferenciados. Lugares 
geográficos. O planeta Terra e o Sistema Solar. A vida na Terra. Aspectos físicos da natureza. 
Trabalho humano. 
2 - OBJETIVOS DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA: 
 Familiarizar o aluno com noções e conceitos básicos de Geografia para permitir a 

compreensão do espaço no qual está inserido. 
 Mostrar o espaço como produção social no sentido de compreender as relações que se 

estabelecem entre os homens (sociedade) e a natureza. 
 Contextualizar o Brasil dentro do processo de organização do espaço mundial. 
 Desenvolver no aluno a capacidade de compreender criticamente a realidade. 
 Caracterizar, diferenciando, os processos de produção (formação) socioespacial no 

desenvolvimento histórico. 
3– CONTEÚDOS  
 As pessoas e os lugares: conteúdos e formas. 
 Paisagem geográfica: retratos das diferenças e desigualdades. 
 A origem do universo e o surgimento do Sistema Solar. 
 A formação do planeta Terra. 
 Ambientes terrestres, usos e abusos: águas e relevos. 
 A atmosfera, as zonas climáticas e as massas de ar.1 
 Os princípios da orientação geográfica. 
 A Rosa-dos-ventos e as referências cardeais e colaterais. 
 As coordenadas geográficas: paralelos e meridianos. 
 A linguagem dos mapas e os seus elementos mais significativos: o título, a legenda e a 

escala cartográfica. 
 Terra, território e países. 
4– METODOLOGIA 
 Aulas expositivas. 
 Leituras, interpretações e discussões de textos. 
 Leituras e interpretações de mapas temáticos, gráficos e tabelas. 
 Trabalhos Cartográficos (elaboração/confecção de mapas). 
 Observações no prédio do Cepae/UFG e imediações. 
 Audição de músicas e exibição de filmes;  
 Possível visita ao Planetário/UFG no segundo semestre/2015. 
5 – AVALIAÇÃO 
 Observação de atitudes e valores (comportamento). 
                                                           
1
 Esse tópico tem um objetivo específico para contribuir no Projeto Interdisciplinar Pipoesia previsto 

para o mês de agosto. 
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 Atividades escritas com e sem consulta. 
 Análise dos trabalhos cartográficos. 
 Elaboração de relatórios de leituras. 
 Elaboração de relatórios de observações no prédio do Cepae e outros lugares. 
 Análise de textos, filmes, músicas, figuras, etc. 
 
6 – LIVRO ADOTADO PARA OS ALUNOS 
CARVALHO, M. B.; PEREIRA, D. A. C. Geografias do mundo: fundamentos.   2 ed. São 
Paulo: FTD, 2012. 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR E OUTROS MATERIAIS DE APOIO 
DIDÁTICO 
ALMEIDA, Rosângela Doin; PASSINI, Elza. Espaço Geográfico: ensino e representação. 
São Paulo: Contexto, 1989.  
ALMEIDA, Rosângela Doin. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na escola. São 
Paulo: Contexto, 2001. 
ALMEIDA, Rosângela Doin (Org.). Novos rumos da cartografia escolar. São Paulo: 
Contexto, 2011. 
DUARTE, Paulo Araújo. Fundamentos de Cartografia. Florianópolis: Editora da UFSC, 
1994. 
LIBANEO, Jose Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2008. 
PASSINI, Elza Y. Alfabetização cartográfica e o livro didático: uma análise crítica. Belo 
Horizonte: Lê, 1994. 
PONTUSCHKA, Nídia Nacib; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino (Org.). Geografia em 
Perspectiva. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004. 
SOUZA, José Gilberto de & KATUTA, Ângela Massumi. Geografia e Conhecimentos 
Cartográficos.  São Paulo: UNESP, 2001. 
Filmes e Documentários. 
Reportagens de jornais, revistas, sítios da Internet e Atlas geográfico escolar (IBGE). 

 
 

Goiânia, 05 de fevereiro de 2015 
 

Prof. Elson Rodrigues Olanda 
 



 
Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

 
Disciplina: Língua Portuguesa  
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Profa. Maria de Fátima Cruvinel 
 
1. Ementa 
A oralidade. A leitura de textos de gêneros discursivos variados, com especial atenção aos discursos 
jornalístico e literário. A produção escrita de gêneros discursivos variados. Aspectos 
morfossintáticos e semânticos para a correção gramatical e a produção de sentidos. Variação 
linguística. Denotação e conotação. 
 
2. Objetivo principal 
Levar o aluno compreender e usar a Língua Portuguesa em diferentes situações enunciativas, seja 
na forma oral ou escrita, seja para a leitura de enunciados formais e informais, verbais e em 
composição com não-verbais, percebendo sua constituição como expressão do homem e do mundo.  
 
4. Conteúdos 
 
A abordagem da língua materna será feita sob a perspectiva dos gêneros discursivos, considerando 
sua variedade e sua existência concreta na sociedade. Possuidores de características funcionais e 
organizacionais próprias, os gêneros discursivos possibilitam o ensino da língua materna da 
perspectiva de práticas discursivas. Com essa abordagem reitera-se a ênfase na perspectiva 
enunciativo-discursiva da teoria linguística, que permite reconhecer e interpretar as várias 
dimensões da linguagem também na realização das atividades de leitura e de escrita nas salas de 
aula de língua portuguesa. 
 
Oralidade: exposições orais, debates, seminários, dramatizações. 
Leitura: textos pertencentes a gêneros variados, com ênfase no discurso jornalístico (artigos de 
opinião, cartas de leitor, resenhas críticas, crônicas, charges, tiras e propagandas); textos 
pertencentes ao gênero literário (ver lista a seguir, que contempla narrativa juvenil, conto, poesia, 
teatro); além de gêneros da mídia eletrônica. 
Obs.: Além dos livros literários indicados pela subárea de Língua Portuguesa, os alunos deverão ler, 
a cada escala, um livro de livre escolha, trazido de casa ou emprestado da Biblioteca do 
Cepae/UFG. 
  
Títulos literários indicados para o ano de 2015: 

1. Verso livre: poemas. Vários autores. Editora Boa Companhia. 
2. Corda bamba. Lygia Bojunga Nunes. Editora Casa Lygia Bojunga 
3. Histórias de amor.  Vários autores. Coleção Para Gostar de Ler n. 22. Editora Ática. 
4. O santo e a porca. Ariano Suassuna. Editora José Olympio. 

 
Escrita: paráfrases de notícias de telejornais, narrativas, artigos de opinião, resenhas críticas. 
Aspectos linguísticos: ortografia, acentuação tônica e gráfica, pontuação, classes de palavras 
(revisão das séries iniciais), concordância verbal e nominal, variação linguística (língua escrita/ 
língua falada, linguagem formal/linguagem informal), denotação e conotação. 
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5. Procedimentos metodológicos 
Considerando a língua um organismo social, configurada como sistema e numa estrutura, 

constituída como acontecimento e passível, portanto, de modificação, acentos, interferências, o eixo 
norteador de nossa prática pedagógica é o texto, com ênfase em sua dimensão discursiva. Mediante 
essa determinação, as atividades de análise linguística, de produção textual, bem como a prática de 
leitura de gêneros diversos e do gênero literário são focalizadas sob o prisma da linguagem em uso, 
como manifestação cujo fim é a construção de sentidos.  

As atividades são organizadas usando procedimentos metodológicos tais como: aula 
expositiva, dramatização, leitura individual e em grupo, interpretação de textos (oral e escrito), 
resumo de textos, produção de textos (individual e coletivo), revisão dos textos produzidos, visitas 
orientadas à biblioteca, apresentação oral de trabalhos e outros.  

Além dessas atividades, há outras de assistência aos alunos, durante o decorrer do ano letivo, 
o Atendimento, cuja função é promover o acompanhamento mais individualizado a alunos com 
dificuldades no uso da linguagem.  
* Será solicitado ao aluno o uso constante de um dicionário. 
 
6. Avaliação 

O processo de avaliação será contínuo, e todas as atividades de leitura, produção escrita, 
apresentação de seminários e trabalhos serão avaliados, além das eventuais avaliações formais. 
Como o exercício com a palavra é fundamental para a aquisição e domínio da língua, as atividades 
de leitura e escrita assumem dimensões maiores, devendo ser consideradas significativas para o 
resultado final da avaliação de cada escala. 

As atividades de leitura das obras literárias escolhidas contemplarão exposição de análises e 
estudos de críticos, propostas de análises comparativas, roteiros de leitura abordando aspectos 
significativos da composição textual, além de avaliações escritas. 

Também poderá ser considerada a autoavaliação do aluno. 
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

Disciplina: Matemática 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Prof. Marcos Vinícius Lopes 
 

Ementa 
 

Um dos importantes trabalhos a serem desenvolvidos nesta série é a ampliação do campo 
numérico dos números naturais, pelo estudo dos números inteiros negativos e positivos e dos 
números racionais, positivos e negativos. Percepção que as formas tridimensionais são as que têm 
as três dimensões: comprimento, largura e altura. Corpos arredondados. Verificação das relações 
entre os elementos de um poliedro. Ampliação do campo multiplicativo. Atividades que relacionam 
os números decimais com situações contextualizadas. O conceito de equivalência. Abordagem dos 
aspectos históricos da construção do conhecimento matemático. Compreensão do significado de 
espaço amostral por meio de problemas de contagem e de probabilidade. O estudo dos ângulos. 
Multiplicações sucessivas: o conceito de potenciação e radiciação. Representações algébricas: 
resolvendo equações. Equações com duas variáveis. Conceitos geométricos que desenvolvam a 
simetria de figuras. Estatística: leitura de gráficos e tabelas, noção de médias e porcentagem. 
 

Objetivos 
 

Espera-se que os alunos consigam ampliar seus conhecimentos sobre os números e construa 
novos significados para eles, com base na sua utilização no contexto social e em situações-
problema. Reconheça as diferentes situações-problema e suas possíveis soluções utilizando o 
conhecimento matemático. Identifique as formas geométricas e estabeleça relações entre elas e suas 
representações planas e espaciais. Reconheça as diferentes notações dos números racionais e 
interprete suas operações. Analise problemas históricos que motivam a criação das diferentes 
grandezas. Saber selecionar e utilizar procedimentos de cálculo. Reconhecer as representações 
algébricas traduzidas de situações-problema. Analise informações, construa e interprete tabelas e 
gráficos estatisticamente. 
 

Eixos Estruturais/Conteúdos 
 
Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados 
Números Inteiros: 
-Os números negativos: 
operações; 
Números racionais: 
-Operações; 
 
Proporcionalidade 
Equações 

Comprimento 
Área 
Volume 
Poliedros 
Polígonos 
Ângulos 
Corpos redondos e 
Círculos 
Introdução às construções 
geométricas 
Plano Cartesiano 
Simetria 

Introdução à probabilidade 
Tratamento da Informação: 
-Leitura numérica; 
-Gráficos e Tabelas. 

 

javascript:pagina_inicial\('79'\);


 4 

Avaliação 
 

A avaliação é um instrumento fundamental para fornecer informações sobre como se está 
realizando o processo ensino-aprendizagem. Sua função tem duas dimensões: social (capacidade 
matemática para a vida sociocultural) e pedagógica (capacidade de reelaborar conceitos e 
procedimentos matemáticos). Ela deve ser entendida pelo professor como processo de 
acompanhamento da construção de conceitos, da utilização de procedimentos e da observação de 
atitudes dos alunos para o professor desenvolver o seu trabalho pedagógico. 

O conceito final de cada escala se dá fundamentada em três instrumentos sistemáticos de 
avaliação: 
 

1- Produtividade 
 

Refere-se a uma avaliação periódica do cumprimento de atividades didáticas diárias. Tal 
avaliação se dá por intermédio da apreciação do caderno e/ou da pasta de atividades. O professor 
avalia se o aluno cumpriu as atividades propostas tanto em casa, quanto em sala, se as correções 
foram realizadas em conformidade com o discutido coletivamente em sala de aula. 

Essa apreciação resulta em um conceito para compor o quadro de avaliação geral do aluno na 
escala. 

A Cumpriu todas as atividades e correções indicadas 
B Cumpriu mais de 75% das atividades e correções indicadas, mas não todas. 
C Cumpriu de 50 a 75% das atividades e correções indicadas. 
D Cumpriu menos que 50% das atividades e correções indicadas. 

 
Não fará parte da sistemática do professor dar visto, diariamente, nas tarefas de casa. No 

entanto, no momento da correção, se o professor perceber e verificar que a atividade não foi feita 
notificará o aluno. 
 

2- Avaliações escritas individuais/Sondagem 
 

Refere-se a atividades que exploram conteúdos trabalhados no dia-a-dia de sala de aula em um 
determinado período. A atividade busca dois objetivos: 

a) Diagnosticar de forma sistemática as dificuldades dos alunos reorientando o 
planejamento das atividades pelo professor; 

b) Avaliar o rendimento dos alunos resultando em um dos conceitos que irá 
compor o quadro de avaliação geral do aluno na escala. 

Esta atividade é realizada individualmente com consulta ou não, em ambiente tranqüilo, sem 
pressões ou tensões, adequado à concentração necessária para o desenvolvimento das atividades. 

Após a apreciação feita pelo professor a atividade é devolvida ao aluno para que o mesmo 
reflita a partir dos erros cometidos, reconsiderando-os com a ajuda do professor. 

Após o retorno e correção da atividade com o aluno o professor atribui os conceitos: 
  

A Aluno sem dificuldade 
B Com alguma dificuldade 
C Só consegue realizar a atividade com o auxílio do professor 
D Não consegue realizar a atividade nem mesmo com o auxílio do professor 

 
3- Participação/Atitudes 

 
Refere-se a um acompanhamento do desenvolvimento, colaboração e atuação em sala de aula. 

Espera-se que o aluno se inscreva para expressar suas opiniões, sua produção, suas dúvidas e que 
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respeite as opiniões e produções dos colegas. Aprecia-se ainda sua capacidade de trabalhar em 
grupos e contribuir para a harmonia do trabalho coletivo. 

O conceito será atribuído ao aluno de forma subjetiva, por meio das observações do professor 
a partir do dia a dia com o aluno em sala de aula, não serão necessariamente registradas todas as 
atuações do aluno, embora algumas, mais significativas possam constar. 

Essa apreciação resulta em um conceito para compor o quadro de avaliação geral do aluno na 
escala: 
 

A Apresenta suas idéias, respeita as idéias dos colegas, contribui com a harmonia da 
turma. 

B Nem sempre apresenta suas idéias ou respeita as idéias dos colegas, contribui com 
a harmonia da turma. 

C Raramente apresenta suas idéias, nem sempre respeita as idéias dos colegas, não 
contribui com a harmonia da turma. 

D Nunca apresenta suas idéias. 
 

Metodologia 
 

As atividades de ensino serão expostas através de: 
- Aulas dialógicas para incentivar e motivar a participação dos alunos em sala de aula; 
- Trabalhos em grupo, para a produção da coletividade; 
- Jogos educativos para desenvolver o raciocínio lógico e intuitivo dos alunos; 
- Atividades lúdicas com oficinas de geometria, dobraduras  e outros. 
- Informática, pois, o ensino pelo computador motiva o aluno a participar das aulas e a 

executar as atividades, fazendo com que ele se torne o agente de seu aprendizado. 
 

Bibliografia 
 
MORI, I. ONAGA, D. S. Matemática: idéias e desafios, 6ª série. São Paulo: Saraiva, 2012. 
D´AMBROSIO, U. Da realidade à ação: reflexões sobre educação matemática – Campinas: 
Summus, 1986. 
IMENES, L. M, LELLIS, M. Matemática para todos: 5, 6, 7,8. São Paulo: Scipione. Edição 
atualizada. 
PIRES, C. C. CURI, E. PIETROPAOLO, R. Educação Matemática: 5,6,7,8. São Paulo: Atual, 
2011. 
POLYA, G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 1978. 
MACHADO, N. J. Matemática e Realidade. São Paulo: Cortez, 1987. 
_______________ Matemática e Língua Materna. São Paulo: Cortez, 1990. 
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

Disciplina: Ciências 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Ana Maria da Conceição Silva (1º Semestre); Mercês P. Cunha Mendonça         (2º 
Semestre) 
 

Disciplina: CIÊNCIAS                                                                                                                                                        
Depto: BIOLOGIA 
Nível: Ensino Fundamental                        Série: 7ª                                Turma(s) – A e B                                                  
Ano letivo: 2015 
Professoras responsáveis: Ana Maria da Conceição Silva e Mercês P. Cunha Mendonça          
Carga horária anual: 80 horas-aula por turma                                Carga horária semanal: 02 horas-
aula por turma       
Ementa  
O ensino de Ciências deverá permitir a contextualização de conhecimentos e produzir vivências que 
transportem o aluno ao cerne dos problemas que geram conhecimento, ajudando-o a desenvolverem 
hábitos de que necessita para tornar-se capaz de pensar e tomar decisões como cidadão consciente e 
imbuído na construção de uma sociedade mais justa. 
 
Objetivos  
A disciplina Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental busca desenvolver a capacidade de analisar, 
refletir e compreender situações em que o educando seja um agente transformador do ambiente em 
que vive, identificando os diferentes grupos de seres vivos e suas relações, entre si e com o meio 
ambiente, centrado nas relações Ciência/Tecnologia/Sociedade.   
Conteúdo 
 DIVERSIDADE BIOLÓGICA 
Estratégias  metodológicas 
Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de recursos 
audiovisuais: data-show, filmes; 3. excursões pedagógicas, aulas de campo e laboratório, com 
elaboração de relatórios; 4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. pesquisas em livros, revistas 
especializadas e de divulgação, jornais, Internet e junto à comunidade; 7. elaboração de mapas 
conceituais; 8. jogos e brincadeiras (atividades lúdicas). 
 
Interdisciplinaridade 
Possível  integração de conteúdos com as disciplinas  Química, Física, Português, Línguas Estrangeiras, 
Artes, Educação Física, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 
Avaliação 
A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, valorizando o aluno em 
todos os seus aspectos e particularidades: avaliações escritas, individuais e sem consulta, 
apresentações orais, participação nas aulas, resolução de tarefas, entrega de relatórios; 
assiduidade e pontualidade nas aulas e na entrega de tarefas; desempenho nos exames 
simulados; auto-avaliação; acompanhamento dos alunos com dificuldade, através de 
atendimento diferenciado, no período vespertino. 
Bibliografia 
ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
BERTOLDI, Odete G.; VASCONCELOS, Jacqueline R. de.  Ciência e sociedade. Terceiro e quarto 
ciclos. Quinta a oitava séries. Ensino Fundamental. São Paulo: Scipione, 2001. 
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BRASIL.  Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (5ª a 8ª 
séries) – Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL.  Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (5ª a 8ª 
séries) – Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
CARO, Carmen Maria de. (Org.) et al. Construindo consciências: Ciências. APEC – Ação e pesquisa 
em educação em Ciências. 5ª a 8ª Séries. São Paulo: Scipione, 2006. 
CRUZ, José Luiz Carvalho da. (Ed. resp.) et al. Ciências: Projeto Araribá (obra coletiva). 5ª a 8ª 
Séries. São Paulo: Moderna, 2006. 
DEMO, Pedro.  Educar pela pesquisa. 2. ed. São Paulo: Autores Associados, 2002. 
FELTRIN, Antonio E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença. São 
Paulo: Paulinas. 2005. 
KRASILCHIK, Miriam.  Prática de ensino de Biologia. São Paulo: Harbra, 1983.  
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços 
educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. 
REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível em: 
http://www.cienciahoje.uol.com.br 
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: http://www.revistaescola.abril.com.br  
SHIMABUKURO, Vanessa (Ed. resp.) et al. Ciências: Projeto Araribá (obra coletiva). 6o ano. 3. ed.- 
São Paulo: Moderna, 2010. (Coleção adotada – PNLD). 
SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção. Florianópolis: 
NUP/CED/UFSC, 2011.     
ZÓBOLI, Graziella. Práticas de ensino: subsídios para a atividade docente. 5. ed. São Paulo: Ática, 
1994. 

          Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc. 
 

http://www.cienciahoje.uol.com.br/
http://www.revistaescola.abril.com.br/
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

Disciplina: Ed. Física 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Prof. Pitias Alves Lobo 
 

 
Ementa: 
A disciplina tem o objetivo de estudar a cultura corporal como linguagem nas diferentes 
manifestações como nos esportes, jogos, danças, lutas, ginásticas. Por meio do seu ensino visa 
promover o desenvolvimento integral do aluno nos seus aspectos morais, éticos, estéticos, 
corporais, cognitivos, sócio-afetivos e políticos, valorizando a pluralidade de ideias e diversidade 
cultural, a relação do homem com seu semelhante e com a natureza. 

 
Apresentação: 

 
Neste plano de ensino procuramos identificar e apresentar a Educação Física como um 

componente curricular do Ensino Básico, parte integrante do Projeto Político-Pedagógico do Centro 
de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE e produto do esforço de elaboração coletiva 
do Departamento de Educação Física, registrado no Plano de Ensino da área. O documento, baseado 
nas experiências e no debate travado em seu interior, assume como orientação teórica e pedagógica 
a Pedagogia Histórico-Crítica cujo cerne da proposta está contido no princípio de que a escola é a 
principal instituição responsável pelo processo educativo na sociedade moderna e que o trabalho 
educativo realizado nesse âmbito é “o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.” 
(SAVIANI, 2000, p. 17).  

Nessa perspectiva a escola tem o papel de socializar o saber objetivo produzido 
historicamente, no sentido de propiciar condições para que o indivíduo se aproprie dos elementos 
necessários ao processo de hominização. Cabe destacar que, nesse processo, o conhecimento tratado 
no âmbito escolar não pode se circunscrever aos saberes empíricos, imediatos e/ou cotidianos, 
necessita sim reproduzir/produzir o conhecimento elaborado em suas formas mais avançadas: as 
ciências, a cultura, a ética, a estética, a política e as linguagens (DUARTE, 2001).  

A Educação Física ao constituir-se como uma particularidade do complexo cultural 
produzido pela atividade criadora humana (o trabalho) para atender a determinadas necessidades 
humanas de conteúdo sócio-histórico – tais como os agonísticos, os lúdicos, os sagrados, os 
produtivos, éticos, estéticos, performativos, artísticos, educativos e de saúde – institui-se como área 
de conhecimento importante no processo de formação humana, passível de ser traduzida como 
disciplina curricular no processo de escolarização dos indivíduos. Tal disciplina é responsável pela 
mediação dos conhecimentos relacionados à Cultura Corporal. 

Denominamos Cultura Corporal o acervo de saberes, habilidades, valores e formas 
comunicativas que compõe o complexo cultural manifestado pelas práticas corporais, 
historicamente categorizados como: jogos, esportes, danças, ginástica, lutas, capoeira, malabares, 
mímica entre outros. Tal acervo se manifesta como uma forma particular de linguagem, 
materializada corporalmente, cujos pressupostos estão contidos na ação de comunicar os 
significados e sentidos que o movimento corporal assume na produção social humana (ESCOBAR, 
1995).  

javascript:pagina_inicial\('79'\);
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O conjunto de saberes, habilidades, valores, conceitos e formas de comunicação que 
compõem a Cultura Corporal é permeado pelas múltiplas determinações que condicionam a vida 
dos indivíduos, tais como: os costumes e hábitos de uma região; a tradição histórico-cultural; a 
influência dos meios de comunicação; os condicionantes econômicos, políticos, sociais e culturais; 
os valores presentes na sociabilidade humana; etc. Todos esses elementos são constituintes da 
Cultura Corporal e, portanto, serão tratados no processo de ensino-aprendizagem, a partir dos 
princípios dialéticos da totalidade, contradição e superação.  

Aproximando-nos do referencial da Pedagogia histórico-crítica, pensamos o movimento do 
processo de ensino-aprendizagem no interior de uma matriz ética e teórica que se propõe como 
colaboradora na luta pela emancipação humana. Deste modo, a atividade educativa deve reunir 
condições para que os indivíduos se apropriem dos produtos da ação humana, objetivados no plano 
da cultura, da ciência, da ética, estética e da política para um agir transformador sobre a realidade. 
Portanto, o movimento de partir da Prática Social Imediata (que não significa interesses imediatos, 
mas sim a relação entre o vivido e o necessário) e retornar a essa Prática com novos elementos de 
leitura e intervenção é uma diretriz do processo de ensino-aprendizagem em nossa proposta.  

Para tanto, a ação planejada, orientada e direcionada do professor é conditio sine qua non 
para que a criança consiga se apropriar dos conhecimentos sistematizados, tendo em vista que tal 
apreensão exige a mediação humana e a transmissão de conhecimentos. Desse modo, entendemos a 
aprendizagem como um processo que exige mediadores sociais e institucionais, entre os quais, as 
relações estabelecidas entre os diferentes sujeitos colaboram para a apreensão e modificação do 
patrimônio sócio-histórico e cultural da humanidade de forma intencional e orientada por um 
determinado projeto histórico. 
 
Objetivo Geral: Organizar e realizar atividades didático-pedagógicas que produza condições para 
que os/as alunos/as se apropriem dos temas abordados em suas múltiplas determinações, de acordo 
com os limites e possibilidades presentes em seus ciclos de desenvolvimento. Tal apropriação 
dever-se-á materializar em três dimensões do conhecimento: a dimensão objetiva; a dimensão 
social; a dimensão comunicativa. Sob essas três dimensões do conhecimento, pretende-se que o/a 
aluno/ identifique, analise, compreenda, apreenda, explique e modifique o saber, o fazer e os 
aspectos axiológicos presentes na Cultura Corporal. 
 
Conteúdos/Temas: O Plano de ensino está organizado em três eixos articuladores dos elementos da 
Cultura Corporal, no sentido de realizar uma reflexão pedagógica orientada pelo objetivo de 
desenvolver novas referências do pensamento sobre os fenômenos histórico-culturais materializados 
pela corporalidade e objetivações culturais expressas pelo movimento. 
 
Eixos articuladores: Ludicidades e Desportivização; Corpo e Saúde e Expressão Corporal e 
Diversidade. 
Temas estruturantes: da 1ª a 4ª escala- Jogo/brincadeira, Esporte, Ginástica e Expressão 
Corporal/Dança. 
 
Dentro do conteúdo tratado serão abordados aspectos como: 

 Função social da escola e Educação Física; 
 O corpo e sua potencialidade expressiva; 
 Elementos constitutivos dos temas da Cultura Corporal - dança, esporte, ginástica e 

jogo/brincadeira; 
 Reflexão contextualizada sócio-política, cultural e historicamente dos conteúdos específicos 

em relação aos megaeventos e ao olimpismo. 
 
Objetivos por escala 
 
Porque vir a escola? 
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 A relação da escola e sociedade; 
 Refletir sobre a organização social e a função da escola. 

 
1ª Escala: Eixo Temático - LUDICIDADE E DESPORTIVIZAÇÃO 
 
 
Tema estruturante: Jogos/brincadeiras 
 
 O jogo e/ou brincadeira que conceitualmente apresenta-se em uma linha tênue de 
entendimento, para nós se confundem e, por isso, é permeado de sentidos e significados, sendo fator 
de desenvolvimento, por promover o exercício do pensamento vinculado ou não a realidade o que 
leva a criança a agir com independência. Para isso, iremos vivenciar e apreender o conhecimento 
dos jogos a partir de suas características, como: o movimento, a cultura popular, a relação natureza/ 
homem/ trabalho e as suas simbologias presentes no jogo. 
 

 Vivenciar os jogos de movimento identificando suas regras, os papéis assumidos por cada 
participante, assim como, possibilitar a criação e recriação das normatizações do jogo; 

 Realizar nos limites da ação pedagógica em educação física no jogo as articulações entre 
natureza/ homem/ trabalho, tentando estabelecer avanços e limites e as possibilidades para 
sua recriação; 

 Classificar, organizar e vivenciar coletivamente a criação/ recriação dos jogos com 
diferentes materiais, como: bolas, tacos, cordas, bastões, arcos, etc. 

 Realizar uma gincana e vivenciar a organização coletiva da mesma. 
 
Cronograma: 23/02/2015 à 17/04/2015 

7º anos = 30 aulas  
 
2ª Escala: Eixo Temático - LUDICIDADE E DESPORTIVIZAÇÃO 
 
Tema estruturante: Esporte 

 
 O esporte como uma dos maiores fenômenos culturais do mundo apresenta uma inserção 
grandiosa na cultura da juventude, ao abordar essa temática é necessário, no entanto, estabelecer as 
diferenças com outros elementos da cultura corporal, tais como: o conjunto das regras rígidas, as 
federalizações, os princípios herdados do alto rendimento, as questões de gênero, assim como, as 
possibilidades de sua transformação didático-pedagógica, e valorativa nas aulas de educação física.  
 

 Estabelecer aproximações e distanciamentos com o jogo/brincadeira com o esporte e 
pontuar as características especificas das praticas corporais de aventura; 

 Vivenciar os fundamentos dos esportes coletivos com bola, dentre eles: o basquete e o 
handebol do esporte, afim de, expor suas contradições e possibilidades da sua transformação 
didática- pedagógica; 

 Historicizar, pesquisar e apreender as regras comuns aos esportes coletivos; 
 Promover uma gincana esportiva entre os Sétimos anos. 
 

 
Cronograma: de 22/04/2015 à 03/07/2015 

7º anos => 26 aulas   
 
3a Escala: Eixo Temático - CORPO E SAÚDE 
 
Tema estruturante – Ginástica 
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 A Ginástica como elemento da cultura corporal apresenta vários significados e sentidos 
registrados na história, porém, acentuar nesse momento as diferenciações da ginástica artística e/ou 
olímpica com a acrobática  estabelecendo suas relações e as possibilidades de vivencia, pesquisa 
e compreensão de seus elementos é oportunizar aos alunos um acerco riquíssimo de ludicidade, 
criação, recriação e critícidade. 
 

  Vivenciar os elementos ginásticos em desafios no ambiente natural, com uso de 
instrumentos artificiais e de exploração do próprio espaço da escola; 

 Apreender, compreender e sistematizar os elementos ginásticos, tais como; o saltar, o girar, 
o rolar, o segurar, o pendurar, o balançar e o equilibrar; 

 Estabelecer formas ginásticas de realização consigo mesmo e com o outro; apresentando o 
crossfit, como forma contemporâneo de melhoramento das valências físicas, estabelecendo 
as diferenças entre o alto rendimento e a qualidade de vida; 
 

Cronograma: 05/08/2015 à 02/10/2015  
7º aulas => 35 aulas 
 

4ª Escala: Eixo articulador – Expressão Corporal e Diversidade 
 
Temas estruturantes: Dança 
 
 Vivenciar, identificar e sistematizar as possibilidades de expressão corporal nos ritmos, 
cadências, espaços e formas de exposição dos sentimentos, emoções com a criação e recriação das 
ações do corpo com o movimento. 
 

 Realizar a identificação de ritmos com as suas culturas de origem, tais como: biomas, 
fenômenos sociais, características econômicas e políticas da formação de um povo e as 
diversidades; 

 Experimentar as possibilidades criativas individuais e em grupo, usando ritmos dançantes 
como: rock, reggae, baião, xaxado, samba e os seus constituintes; 

 Vivenciar ações corporais e criações coreográficas como expressão das diversidades, como 
expressões dos princípios da alteridade, singularidade, particularidade e criatividade. 
 

Cronograma: de 05/10/2015 à 04/12/2015 
26 aulas 

 
Cronograma Anual:  
7º anos => 120 aulas 
 
Metodologia: 
 

O conhecimento será tratado metodologicamente sob a orientação dos princípios da lógica 
dialética materialista: totalidade, movimento, mudança, qualidade e contradição.  

As estratégias de ensino serão organizadas de modo coerente com a necessidade do trato 
com o conhecimento, articulado aos princípios metodológicos da Pedagogia Histórico-Crítica: 
Prática social inicial do conteúdo - Problematização - Instrumentalização - Catarse - Prática social 
final do conteúdo. Ao buscar realizar o processo de transmissão-assimilação do conhecimento nas 
aulas de Educação Física, procuramos articular aulas de campo – que se materializa por meio de 
experiências e vivências das práticas corporais que constituem o objeto de conhecimento e ensino 
da Educação Física –, processos e procedimentos reflexivos sobre condicionantes e determinantes 
histórico-culturais dos elementos constituintes dessas práticas. 
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Ressaltamos ainda, os seguintes princípios metodológicos: a) a crítica como método de 
interpretação da realidade e dos fenômenos singulares da cultura que dizem respeito às práticas 
corporais; b) o processo criativo, como elaboração do novo a partir da apropriação de 
conhecimentos produzidos historicamente; c) organização e produção coletiva do conhecimento; 
e, d) a análise e a reflexão sobre os processos de exclusão/inclusão, baseados nos conflitos e 
contradições de gênero, raça, classe, geração e deficiência. 

Utilizaremos recursos convencionais ou não tais como bolas, redes, quadras, piscina, vídeos, 
retro-projetor, etc.  

 
Avaliação 

A avaliação é um procedimento que permeia toda a ação educativa, ou seja, faz parte da 
Organização do Trabalho Pedagógico. Na educação física, do CEPAE, esse processo busca abarcar 
aspectos como: a) o processo diagnóstico, no sentido de (re) orientar do trabalho pedagógico, tendo 
como referência central a aprendizagem do aluno; b) a verificação do aprendizado, de acordo com 
os objetivos estabelecidos; c) a avaliação coletiva pela qual os alunos analisam as ações docentes 
assim como as dos seus colegas; d) a auto-avaliação buscando superar as dificuldades encontradas. 

Para tanto, partimos dos seguintes critérios: 1) a participação (entendida como interesse e 
compromisso do aluno de fazer e/ou envolver-se com a aula, valores atitudinais como cooperação, 
solidariedade e outros); 2) a assiduidade e pontualidade (cumprimento das atividades e produções 
em concordância com os acordos e prazos); 3) a produção intelectual, esta sendo considerada como 
todas as atividades (formais ou não) realizadas pelos alunos durante as aulas. 

O conceito, como parte da normatização escolar, representa uma síntese possível do trabalho 
pedagógico realizado. 
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

 
Disciplina: Artes 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Profa. Aline 
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 
Disciplina: Espanhol 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Profas. Iris Oliveira de Carvalho e Renata Gornattes 
 
 

No intuito de contribuir para a formação do educando, no que tange ao seu desenvolvimento 
linguístico e cultural, a Língua Espanhola se insere no currículo de ensino. Seguindo os propósitos 
que configuram o EF como momento de envolvimento com o conhecimento e instrumento para o 
autoconhecimento do aprendiz como sujeito e como cidadão, a Língua Espanhola segue sua 
participação no 7º ano e visa explorar os conhecimentos prévios do aprendiz e utilizá-los para 
estabelecer relações com outras culturas. Por meio do uso de livro didático, canções, jogos, 
trabalhos orais e escritos, filmes e da interação com os colegas e com o professor, pretendemos 
preparar o aluno para adentrar no universo cultural e pluralizado. Para esta fase, faremos encontros 
semanais de 45 minutos durante o ano. 
EMENTA 
Desenvolver no aluno a competência comunicativa e proporcionar as ferramentas necessárias 

para que ele possa interagir nas várias situações y contextos comunicativos em língua espanhola. 

 
CONTEÚDO 
  

O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola será composto por 4 unidades (4, 5, 6 e 7) do 
Livro Didático: Curso de Español Conecta - Volumen 1 – Libro del Alumno- Editora ESGEL. 
Para esta série os eixos temáticos serão os seguintes: 
 
1. El barrio y los 
comercios 

6.Decir la hora 11. Comer en un restaurante 

2. Direcciones  7. Pronombres  12. Cuentos infantiles  
3. Verbos haber y tener 8.  Verbos irregulares 13. Medio ambiente 
4. Días de la semana 9. Los alimentos 14. Los animales 
5. Rutina  10. Los comparativos 15. Verbo Ir a + infinitivo 
 
AVALIAÇÃO 

O ensino de LE no CEPAE está baseado no desenvolvimento das quatro habilidades (ler, 
ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades avaliativas em Língua Espanhola respeitarão 
essas diretrizes. Em cada uma das 4 escalas os alunos  realizarão as seguintes atividades avaliativas: 
prova oral, prova escrita, apresentação de trabalhos (orais e escritos),  tarefas e atividades 
avaliativas extras. A participação e a interação do aluno em sala de aula também serão avaliadas.   
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

Disciplina: Francês 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A, B e C 
Professores: Sirlene Terezinha de Oliveira, Silvana Matias Freire e Thales Rodrigo 
 
Disciplina: Língua Francesa 

Nível: Ensino Fundamental                            Série: 7º Ano                                  Turmas: A, B, C 

Professores Responsáveis: Silvana Matias Freire / Sirlene Terezinha de Oliveira / Thales Rodrigo Vieira 

Carga horária anual: 80 horas por turma 
Carga horária semanal: 02 horas-aula por turma 

Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da gramática da 
língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos. 
 
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos:  
1) competência linguística → relativa ao manejo do léxico; 
2) competência sociolinguística → relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação; 
3) competência pragmática → relativa aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do 
discurso, sua coesão e coerência. 
 
Conteúdos: Módulos 5 a 8 do livro Méthode de Français ADOSPHERE – Niveau 1. 
1) conteúdo comunicativo → como dizer onde mora, perguntar e indicar endereço; indicar os horários; 
falar das atividades cotidianas; telefonar; falar sobre a família; falar das características de um país; falar 
dos transportes que se utiliza; fazer projetos de férias; exprimir desejos, gostos e preferências. 
 
2) conteúdo gramatical → os pronomes tônicos; artigos definidos e indefinidos; conjugação dos verbos 
“aller”, “venir” e verbos pronominais; as preposições de lugar “au”, “à la”, “aux”, “à’l”; o futuro 
próximo; expressão de polidez “je voudrais” mais o infinitivo; o pronome interrogativo “quel(le)(s)”.  
 
3) conteúdo lexical → a cidade; os meios de transporte; os momentos do dia; os meses do ano; as horas; 
nomes de países; a família; a natureza; os animais. 
 
4) conteúdo fonético → a vogal arredonda /œ/; consoantes mudas /s/ e /z/. Ligações com /s/.   
 
Metodologia: Os pressupostos teóricos de nossa metodologia se inspiram nas contribuições do CECR - 
Cadre Européen Commun de Référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio da descoberta e 
da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos objetivos e os organizamos 
levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir (recepção, produção/interação). Insistimos sobre 
a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos alunos. A passagem para a língua 
materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento 
do léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem construir 
o sentido e verificá-lo. Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoi-faire) e 
dos saberes, mas também do saber aprender (savoir-apprendre). 
 
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação e colaboração em sala de aula, 
realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade. 
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

Disciplina: Inglês 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A, B e C 
Professores: Magali Saddi Duarte, Newton Freire Murce Filho e Delaine Denise Xavier dos 
Santos 
 
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades integradas: 
compreensão e produção oral e escrita. Leitura, interpretação e produção de textos (literários e não 
literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão de temas transversais. 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em atividades de 
compreensão e produção oral e escrita. Ler e compreender textos literários e não-literários, tais 
como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas entre outros. Traduzir e 
associar termos em inglês e português. Discutir temas transversais como arte e cultura, ética e 
cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente de modo transdisciplinar ao longo das aulas (por 
meio de filmes, músicas, figuras e tópicos de debate, ora em língua estrangeira ora em língua 
materna). 
Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. O formato das aulas varia de modo a 
proporcionar diversidade de recursos facilitadores da aprendizagem e geradores de motivação. 
Dentre os tipos de aula discutidos, encontram-se: 

 aulas expositivas dialogadas 
 desenvolvimento de pequenos projetos em grupo 
 visionamento e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte 
 manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de vocábulos/ conceitos 

específicos 
 debates e discussões direcionadas 
 jogos (comunicativos) e atividades lúdicas 
 músicas e filmes 
 apresentação de pequenos seminários 
 confecção de cartazes 

 
Avaliação: Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e envolvimento 
nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas, para tal a assiduidade e pontualidade se fazem 
primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, tarefas, entre outros) e orais (entrevistas, 
apresentações, diálogos, entre outros) serão agendadas com a turma para a composição das notas da 
escala. O aluno que apresentar um número de faltas igual ou superior a 25% ficará com conceito 
negativo independente das atividades por ele apresentadas.  
 
Conteúdo específico: O livro ALIVE! é adotado nesta série a fim de organizar e mediar o ensino 
de gramática e vocabulário, além de funções comunicativas facilitando o estudo por parte dos 
alunos. As 8 unidades do livro serão trabalhadas ao longo do ano letivo, assim divididas: 1ª escala: 
Unidades 1 e 2; 2ª escala: Unidades 3 e 4; 3ª escala: Unidades 5 e 6; 4ª escala: Unidades 7 e 8. 
Entretanto, o livro é uma referência e não o gerenciador dos conteúdos, na medida em que textos 
literários e não literários serão acrescidos ao programa ao longo do ano de 2015. 
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 Unidades Conteúdo 

1ª
  e

sc
al

a 

1 – For a  fun, 
green world 

 Environment 
  Past form of Verb to be  
 Simple Present x Present Continuous 

2 – 
Entertainment 

 Activities and events 
 Simple past (affirmative, negative and interrogative 

forms) 

2ª
  e

sc
al

a 3- Special women 
 Important women in history 
 Simple Past; Wh-questions 
 Used to 

4-  Amazing  
animals 

 Animals  
 Comparative and superlative adjectives 

  

3ª
 e

sc
al

a 

5- Going 
shopping 

 Idioms about shopping 
 Goods in a department store 
 Types of store 
 Giving direction 
 Past continuous 
 Polite offers and request 
 Countable and uncountable nouns 

6- Be healthy 

 Aches, pains and other symptoms 
 Modals: Should/Have to/Must 
 Relative Pronouns: Which/That/Who 
 Adverbs of frequency 

  

4ª
 e

sc
al

a 7-  Hanging out 
with friends 

 Ordinal numbers 
 Dates 
 Free time activities 
 Subject and object pronouns 
 Present continuous : Present use x Future use 

8- Weekend 
plans 

 Rides an amusement park 
 Going to 

 
 



 19 

 
Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

Disciplina: Informática 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Professor: Gilberto R. Campos 
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

Disciplina: História 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Professor: Maurício Ferreira Borges Júnior 
 
Carga horária semanal: 3 aulas 
Carga horária anual: 120 horas 
 
1. EMENTA: A disciplina contemplará o estudo referente ao processo histórico que se estende do 
século V ao XVI, o curso visa a discussão e análise da temática: “Diversidade cultural: dominação, 
conflito, subjetividades e intercâmbios culturais entre os povos”. Priorizaremos elucubrações que 
abordem o cotidiano dos árabes, africanos, asiáticos, europeus e americanos a fim de estabelecer a 
reflexão no que tange confronto e negociação, estranhamento e permeabilidade cultural e  o modo 
de vida dos diferentes grupos que compõem essas sociedades, analisando os contatos que se 
estabeleceram  entre estes povos com o objetivo de problematizar as relações de dominação, de 
resistência e de trocas culturais no referido período. 
 
2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS 
 
2.1. A Idade Média: Poder, religiosidade e cotidiano.  
-Esfacelamento de um Império: Cristianização, Germanização e fragmentação do Império Romano; 
-O mundo Medieval: Deus e o Diabo 
- Religião e religiosidade: a Igreja medieval. 
- O homem medieval entre a graça e o pecado 
- A mulher e a família medieval 
-Eva pecadora: bruxas, feiticeiras e a sabedoria popular 
- Feudalismo: o Império Carolíngio. 
- Sociedade, trabalho e relações sociais. 
-  Baixa Idade Média: peste negra/ cruzadas/ revoltas urbanas 
- Europa no século XIII: êxito urbano, comercial e universitário. 
 
2.2. Olhares sobre o Outro: construção das visões e dos discursos etnocêntricos do Ocidente 
Problematização passado presente: representações sobre o Islã e a África na atualidade: 
Islamofobia na Europa e Racismo no Brasil 
- Islamismo (séculos VII a XII); 
- Reinos africanos (século V a XII); 
- As civilizações Asteca 
 
2. 3. O mundo em transformação: Rupturas e continuidades 
Problematização passado-presente: Tensões da atualidade entre avanço do conhecimento cientifico 
e os dogmas da religião 
- O Renascimento e as mudanças na mentalidade europeia. 
- As transformações na Europa dos séculos XIV e XV: formação dos estados modernos e 
absolutismo 
-Arte, Filosofia e pensamento europeu: em busca do funcionamento da engrenagem que rege o 
universo 
- A expansão marítima 
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2.4. A conquista da América: Colonialismo e resistência 
Problematização passado presente: A situação dos povos ameríndios na atualidade, identidade e 
sentimento de pertença dos povos latino-americanos 
- A diversidade cultural dos povos ameríndios. 
- A América espanhola. 
- A América portuguesa: sociedade açucareira/ bandeirantismo/ sociedade mineradora 
-Colônias do Novo Mundo, civilizações da mestiçagem 
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Plano de Curso – 7º Ano - 2015 

Disciplina: Geografia 
Nível: Fundamental - Série: 7º ano - Turmas: A e B 
Professora: Eunice Isaías da Silva 
 
Carga Horária Semanal: 03 aulas 
Carga Horária Anual: 120 aulas 
Profª.: Eunice Isaias da Silva  

 
1- EMENTA 
 A formação histórica territorial do Brasil. A complexidade e diversidade atual do país. O espaço 
indígena. Os problemas urbanos e rurais. Regionalização oficial do Brasil outras regionalizações. 
População brasileira. Relação campo-cidade. Questão ambiental no campo e na cidade. Continente 
americano. Regionalizações da América. Características históricas, culturais, econômicas da 
América. 
2 - OBJETIVOS DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 Familiarizar o aluno com noções e conceitos básicos de Geografia para permitir a compreensão 

do espaço no qual está inserido. 
 Mostrar o espaço como produção social no sentido de compreender as relações que se 

estabelecem entre os homens (sociedade) e a natureza. 
 Contextualizar o Brasil dentro do processo de organização do espaço mundial. 
 Desenvolver no aluno a capacidade de compreender criticamente a realidade. 
 Caracterizar, diferenciando, os processos de produção (formação) socioespacial no 

desenvolvimento histórico. 
 
3 – CONTEÚDOS 

 Questão ambiental: água no Brasil. 
 A formação do território e da geografia do Brasil. 
 Paisagens do Brasil: espaço rural e urbano 
 Metrópoles, cidades e redes urbanas no Brasil. 
 O campo e a questão da terra no Brasil. 
 Geografia da população brasileira. 
 O território brasileiro e a dinâmica regional. 
 Biodiversidade e questão ambiental no Brasil e Goiás. 

4 – METODOLOGIA 
 Aulas expositivas dialogadas. 
 Pesquisas e seminários. 
 Leitura, interpretação, produção e discussão de textos. 
 “Leituras” e interpretações de mapas temáticos, gráficos e tabelas e outras imagens. 
 Produção de imagens e textos. 
 Audição/exibição de músicas e filmes. 
 Proposição de algumas atividades interdisciplinares. 

5 – AVALIAÇÃO 
 Observação de atitudes e valores. 
 Atividades escritas e orais. 
 Confecção de mapas. 
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 Análise de textos, filmes, músicas, imagens, etc. 
6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA E OUTROS MATERIAIS DE APOIO DIDÁTICO 

 CARVALHO, M. B.; PEREIRA, D. A. C. Geografias do Mundo: Brasil. 2. ed. São Paulo: 
FTD, 2012. 

 SENE, E.; MOREIRA, J. C. Trilhas da Geografia. São Paulo: Scipione, 2006. 
 SIMIELLE, M. E. Atlas Geográfico Escolar. 33. ed. São Paulo: Ática, 2002. 
 Músicas, filmes, quadrinhos, reportagens de jornais, revistas, internet. 
 

*Obs.: Este plano de ensino está sujeito a mudanças no decorrer do ano letivo. 
 
 



 
Plano de Curso – 8º Ano - 2015 

 
Disciplina: Língua Portuguesa  
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A e B 
Profa. Deise Nanci de Castro Mesquita – mesquitadeise@yahoo.com.br 
 
Ementa - Textos verbais e não verbais. Tipos textuais. Gêneros discursivos. Elementos 
linguísticos e sua funcionalidade. Denotação e conotação. Metáfora e metonímia. Atividades 
de compreensão e os propósitos comunicativos da semântica e seu conteúdo. Elaboração e 
compreensão textual. Variação linguística.  
Fundamentação teórica e considerações gerais - O ensino formal de língua portuguesa 
privilegia a análise, a compreensão e a utilização desse idioma materno como um sistema que 
manifesta social, cultural e historicamente a vida dos sujeitos inseridos em contextos 
dinâmicos e contraditórios. Para sua aquisição sistemática, em sala de aula, o aluno é imerso 
em diferentes realidades linguísticas e experimenta as variadas possibilidades textuais que 
mais adequadamente atendem às exigências sociais e aos seus próprios estilos e necessidades. 
(BAKHTIN, 1995, p.123). 
Conteúdos - Obras literárias: 1) Fragosas Brenhas do Mataréu, de Ricardo Azevedo (São 
Paulo: Ática, 2013); 2) O Silêncio Tange o Sino, de Mariana Botelho (São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2010); 3) Contos de Mistério e Morte, vários autores (Porto Alegre: Editora Leitura 
XXI, 2006); 4) Macbeth, de William Shakespeare (Porto Alegre: Editora L & PM, 2000) e 

quatro outros títulos de livre escolha dos alunos que podem ser emprestados da biblioteca do 
CEPAE/UFG. Oralidade: exposição oral, debate, seminário, dramatização. Leitura: obras 
literárias e textos veiculados nas diversas mídias e eventos da vida cotidiana, com ênfase nos 
gêneros discursivos: conto, poema, teatro, romance, crônica, relato, artigo de opinião, carta 
pessoal e formal, resenha crítica, blog, email, entrevista etc. Escrita: produção em pares, 
grupo e individual de textos nos gêneros: conto, crônica, poema, relato, resenha crítica, artigo 
de opinião, carta de leitor, carta pessoal e mensagem eletrônica. Análise linguística: as regras 
gramaticais e seu caráter de funcionalidade - compreensão e uso dos propósitos 
comunicativos; compreensão e elaboração textual resultantes da conjunção de fatores internos 
e externos à língua; análise linguístico-pragmática de fenômenos como: variação linguística, 
classe de palavras, organização da oração, acentuação e pontuação etc.  
Objetivos - Geral: compreender e utilizar a língua portuguesa em situações comunicativas 
apresentadas em diferentes gêneros e tipologias, a partir da leitura e análise de obras literárias 
e de produções textuais contemporâneas. Específicos: identificar os mecanismos que 
sustentam a textualidade do discurso moderno, sua materialidade linguística e relação com 
aspectos sócio-histórico-culturais; reconhecer as manifestações da linguagem utilizadas por 
diferentes grupos sociais, valorizando sua riqueza e superando sua discriminação; observar o 
trabalho simbólico, os deslocamentos operados pela palavra e as marcas linguístico-
comunicacionais que orientam seus usos; e refletir criticamente sobre o tema abordado, 
buscando propostas de intervenção que demonstrem respeito aos direitos humanos. 
Metodologia - Aula expositiva dialogada, pesquisa, leitura e apresentação oral e escrita, 
conjunta e individual: análise e discussão sobre as interpretações feitas dos textos e das obras 
literárias lidas, relacionado-as com as vivências do grupo; identificação da trama apresentada 
e síntese escrita de análise selecionada; leitura interpretativa de falas de narradores e de 
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diálogos de personagens; dramatização e apresentação oral de casos excepcionais (reais ou 
inventados), nos moldes contados pelos personagens; escrita e reescrita de textos de diferentes 
gêneros e tipologias, segundo o padrão normativo e a recente revisão ortográfica da língua 
portuguesa; seleção de produções textuais individuais de qualidade, utilizadas como texto 
referência para os exercícios avaliativos quinzenais do grupo e publicação virtual em sites 
escolares. Cada tema tratado nas leituras apresenta interface com os conteúdos apresentados e 
aprendidos nas outras disciplinas do currículo escolar. 
Avaliação - Avaliação diária, processual e contínua de atividades de leitura, produção escrita, 
apresentação de seminários e trabalhos, individuais, em pares e grupos. Quinzenalmente, são 
desenvolvidos exercícios avaliativos escritos individuais. No final de cada escala, é feita uma 
autoavaliação. Os critérios adotados levam em conta a frequência, a participação oral e a 
produção escrita. 



 
Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: Matemática 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A e B 
Profa. Gene Maria Vieira Lyra Silva 
 
Carga horária semanal: 4 horas/aulas 
Carga horária anual: 160 horas/aulas 
Curso: Segunda Fase do Ensino Fundamental 
Série/Turmas: A e B 
 
EMENTA: 
Um dos importantes trabalhos a serem desenvolvidos nesta série é a ampliação do campo 
algébrico: o estudo dos polinômios. Resolução de equações de duas variáveis e de sistemas 
com duas equações. Conjuntos Numéricos: dos naturais aos reais. Importância da 
decomposição em números primos. Percepção de que as formas tridimensionais podem ser 
planificadas. Classificação de ângulos e polígonos. Relação de paralelismo e ângulos. 
Ampliação das operações: potenciação e radiciação. Atividades que relacionam os números 
decimais com situações contextualizadas. Análise de situações com proporcionalidade em 
geometria. Abordagem dos aspectos históricos da construção do conhecimento matemático. 
Situações que envolvem volume, capacidade e área. Conceitos geométricos que desenvolvem 
a simetria de figuras. Estatística: leitura de gráficos e tabelas, calcular e analisar 
possibilidades e chances, pesquisa por amostragem. 
 
OBJETIVOS: 
Espera-se que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre a álgebra e construa novos 
significados para ela, com base na sua utilização no contexto social e em situações- problema. 
Reconheça as diferentes situações-problema e suas possíveis soluções utilizando o 
conhecimento matemático. Identifique as formas geométricas e estabeleça relações entre elas 
e suas representações planas e espaciais. Reconheça as diferentes notações dos números 
racionais e interprete suas operações. Analise problemas históricos que motivaram a criação 
das diferentes grandezas. Saber selecionar e utilizar procedimentos de cálculo. Reconhecer as 
representações algébricas traduzidas de situações-problema. Analise informações, construa e 
interprete tabelas e gráficos organizados estatisticamente. 
 
 
 
EIXOS ESTRUTURAIS/CONTEÚDOS: 
 

Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados 

Números Primos  
1. Conjuntos Numéricos;  
2. Números primos 

Equações  

Medidas  
1. Instrumentos de unidades 
de medidas;  
2. Unidades mais usadas do 

Estatística  
1. Possibilidades e chances;  
2. Gráficos;  
3. Tratamentos de dados e 
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1. Fórmulas e Equações;  
2. Resolvendo Equações;  

Cálculo Algébrico  
1. Deduzindo Fórmulas;  
2. Cálculos Algébricos;  
3. Polinômios;  
4. Operações com 
polinômios  
5. Produtos notáveis;  

Potências e Raízes  
1. Propriedades da Potência;  
2. Raízes;  
3. Extraindo Raízes;  

Sistemas Algébricos  
1. Método da Adição;  
2. Método da Substituição.  

 

sistema métrico;  
Construção Geométrica  

1. Instrumentos de Desenho;  
2. A construção de formas 
geométricas;  

Ângulos, Paralelas e 
Polígonos  

1. Ângulos Notáveis e 
propriedades;  
2. Soma das medidas dos 
ângulos internos de triângulo;  
3. Soma de mediadas dos 
ângulos internos de um 
polígono;  

Desenho de Figuras  
1. Desenho sobre malha;  
2. Planificação;  
3. Desenho sobre perspectiva;  
4. Simetria 

Área e Volumes  
1. Cálculo de áreas e volumes;  
2. Fórmulas para o cálculo de 
áreas e volumes;  
3. Teorema de Pitágoras.  

 

informações. 

 
 
AVALIAÇÃO:  
A avaliação é um instrumento fundamental para fornecer informações sobre como se está 
realizando o processo ensino-aprendizagem. Sua função tem duas dimensões: social 
(capacidade matemática para a vida sociocultural) e pedagógica (capacidade de reelaborar 
conceitos e procedimentos matemáticos). Ela deve ser entendida como processo de 
acompanhamento da construção de conceitos, da utilização de procedimentos e da observação 
de atitudes dos alunos para o professor desenvolver o seu trabalho pedagógico.  
 
O conceito final de cada escala se fundamenta em três instrumentos sistemáticos de uma 
avaliação diversificada e contínua, que auxilie e oriente o professor e o aluno. 
 

1- Produtividade 
 

Refere-se a uma avaliação periódica do cumprimento de atividades didáticas diárias. Tal 
avaliação se dá por intermédio da apreciação do caderno e/ou da pasta de atividades. O 
professor avalia se o aluno cumpriu as atividades propostas tanto em casa, quanto em sala, se 
as correções foram realizadas em conformidade com o discutido coletivamente em sala de 
aula. Essa apreciação resulta em um conceito para compor o quadro de avaliação geral do 
aluno na escala.  

 
A- cumpriu todas as atividades e correções indicadas. 
B- cumpriu mais 75% das atividades e  correções indicadas, mas não todas. 
C- cumpriu 50 a 75% das atividades e correções indicadas. 



D- cumpriu menos que 50% das atividades e correções indicadas 
E- não cumpriu nada. 

 
Não fará parte da sistemática do professor dar visto, diariamente, nas tarefas de casa.  No 
entanto, no momento da correção, se o professor perceber e verificar que a atividade não foi 
feita, notificará o aluno. 

 
2- Avaliações escritas individuais/Sondagem: 
 

Refere-se a atividades que exploram conteúdos trabalhados no cotidiano da sala de aula em 
um determinado período.  A atividade busca dois objetivos: 
a) Diagnosticar de forma sistemática as dificuldades dos alunos reorientando o planejamento 

das atividades pelo professor; 
b) Avaliar o rendimento dos alunos resultando em um dos conceitos que irá compor o quadro 

de avaliação geral do aluno na escala.  
Esta atividade é realizada individualmente com consulta ou não, em ambiente tranqüilo, sem 
pressões ou tensões, mas adequado à concentração necessária para o desenvolvimento das 
atividades. 
Após a apreciação feita pelo professor a atividade é devolvida ao aluno para que o mesmo 
reflita a partir dos erros cometidos, reconsiderando-os com o auxílio do professor.  
Após o retorno e correção da atividade com o aluno o professor atribui os conceitos:  
 

A- aluno sem dificuldades 
B- com algumas dificuldades 
C- consegue realizar algumas atividades com auxílio do professor 
D- só consegue realizar as atividades com o auxílio do professor  
E- não consegue realizar a atividade nem mesmo com o auxílio do professor  
 

 3- Participação/atitudes 
 

Refere-se a um acompanhamento do envolvimento, colaboração e atuação do aluno em sala 
de aula. Espera-se que o aluno se inscreva para expressar suas opiniões, sua produção, suas 
dúvidas e que respeite as opiniões e produções dos colegas. Aprecia-se ainda sua capacidade 
de trabalhar em grupos e contribuir para a harmonia do trabalho coletivo.  
O conceito será atribuído ao aluno de forma subjetiva, por meio das observações do professor 
a partir do dia a dia com o aluno em sala de aula, não serão necessariamente registradas todas 
as atuações do aluno, embora algumas, mais significativas possam constar. Essa apreciação 
resulta em um conceito para compor o quadro de avaliação geral do aluno na escala: 

 
A- apresenta suas ideias, respeita as ideias dos colegas, contribui com a harmonia 

da turma. 
B- Nem sempre apresenta suas ideias ou respeita as ideias dos colegas, contribui 

com a harmonia da turma. 
C- Raramente apresenta suas ideias, nem sempre respeita as ideias dos colegas, 

não contribui com a harmonia da turma. 
D- Raramente apresenta suas ideias, não respeita as ideias dos colegas, atrapalha a 

organização e harmonia da turma. 
E- Não apresenta ideias, não respeita as ideias dos colegas e atrapalha sempre a 

organização e harmonia da turma. 
 



 
METODOLOGIA: 
Aulas expositivas dialogadas, isto é, com a participação ativa dos alunos nas discussões 
dos conteúdos abordados (temas mais complexos). 
Trabalhos em grupo e interação professor-turma (resolução de problemas). 
Aulas práticas utilizando instrumentos apropriados, o espaço físico e o laboratório da 
escola com relatórios (geometria e construções geométricas). 
Pesquisas e apresentação dos resultados em seminários (ênfase na leitura e interpretação 
da linguagem matemática). 
 
RECURSOS: 
Sala de aula, laboratório de matemática e de informática, jogos, livro didático, livros 
paradidáticos, jornais e revistas, aparelhos audiovisuais, calculadora, instrumentos de 
desenho geométrico, outros. 
 
LIVRO ADOTADO:  
Projeto Teláris - Matemática - 8º Ano; Autor:  Luiz Roberto Dante; Editora: Ática  
Categoria: Didáticos / 6º ao 9º Ano.  
Perspectiva: Contextualizada, interdisciplinar, organizada, instigante e atual. A coleção 
contempla em todos os volumes de maneira integrada os três eixos adotados pelo 
departamento. As unidades também desenvolvem tópicos de História da Matemática. 
 
ATENDIMENTO:  
O aluno tem o direito a um horário semanal previamente fixado e no período da tarde, 
com a professora da turma para que possa ser acompanhado em suas dúvidas e 
dificuldades em relação aos conteúdos da disciplina e aprofundamento de seus estudos. Os 
alunos também terão monitores de matemática com horários fixos à disposição para 
auxiliarem na compreensão do conteúdo de atividades solicitadas O atendimento será 
obrigatório quando for encaminhado pelo professor e comunicado aos responsáveis. O 
departamento também oferece o projeto da OBMEP para os alunos participarem.  
 
PROJETOS INTERDISCIPLINARES: 
 

1) Leitura e escrita matemática: Será desenvolvido trabalho pedagógico de leitura 
e interpretação do texto matemático. Conceitos envolvidos e o uso de termos 
específicos matemáticos. Palavras que têm significados diferentes na 
matemática e fora dela (ex: total, diferença, ímpar, média, volume, produto) 
podem se constituir em obstáculos para que a compreensão ocorra. 

2) Proposição de passeio pedagógico: Visitar, apreciar e estudar o conjunto de 
prédios e construções do estilo Art Decó, em Goiânia. Se possível, junto com 
as disciplinas de história e artes. O estilo proposto permitirá aos estudantes, em 
matemática, desenvolver formas geométricas, simetria e ângulos em 
perspectivas.  
 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BIANCHINI, E. Matemática:  6, 7, 8 e 9. São Paulo: Moderna, 2011. 
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D´AMBROSIO, U. Da realidade à ação: reflexões sobre educação matemática – 
Campinas: Summus, 1986. 
IMENES, L. M., LELLIS, M. Matemática: 5, 6, 7 e 8. São Paulo: Moderna, 2010.  
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e 
recriando a prática.  Salvador: Malabares. 2005. 
MACHADO, N. J.  Matemática e Educação. São Paulo: Cortez, 1992.  
_______________ Matemática e Língua Materna. São Paulo: Cortez, 1990. 
POLYA. G. A arte de resolver problemas. Rio de Janeiro. Editora Interciência, 1978. 
Movimentos Artísticos, disponível em: http://www.infoescola.com/movimentos-
artisticos/art-deco/ 

 
Goiânia, 02 de fevereiro de 2015. 

 
Gene Maria Vieira Lyra Silva 
 Departamento de Matemática 



 
Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: Ciências 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Mercês P. Cunha Mendonça (1º Semestre); Ana Maria da Conceição Silva 
(2º Semestre). 
 

Disciplina: CIÊNCIAS                                                                                                                                                        
Depto: BIOLOGIA 
Nível: Ensino Fundamental                        Série: 8ª                                Turma(s) – A 
e B                                                  Ano letivo: 2015 
Professoras responsáveis: Ana Maria da Conceição Silva e Mercês P. Cunha 
Mendonça          
Carga horária anual: 80 horas-aula por turma                                Carga horária 
semanal: 02 horas-aula por turma       
Ementa  
O ensino de Ciências deverá permitir a contextualização de conhecimentos e produzir 
vivências que transportem o aluno ao cerne dos problemas que geram conhecimento, 
ajudando-o a desenvolverem hábitos de que necessita para tornar-se capaz de pensar e 
tomar decisões como cidadão consciente e imbuído na construção de uma sociedade 
mais justa. 
 
Objetivos  
A disciplina Ciências do 8º ano do Ensino Fundamental busca desenvolver a 
capacidade de analisar, contextualizar e compreender informações, discussões e 
reflexões relacionadas aos aspectos biológicos e culturais do corpo humano, centrado 
nas relações Ciência/Tecnologia/Sociedade, e assim, contribuir para uma melhoria na 
qualidade de vida humana e do ambiente como um todo.  
Conteúdo 
 CORPO HUMANO 
Estratégias  metodológicas 
Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de 
recursos audiovisuais: data-show, filmes; 3. excursões pedagógicas, aulas de campo e 
laboratório, com elaboração de relatórios; 4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. 
pesquisas em livros, revistas especializadas e de divulgação, jornais, Internet e junto à 
comunidade; 7. elaboração de mapas conceituais; 8. jogos e brincadeiras (atividades 
lúdicas). 
 
Interdisciplinaridade 
Possível  integração de conteúdos com as disciplinas  Química, Física, Português, Linguas 
Estrangeiras, Artes, Educação Física, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 
Avaliação 
A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, 
valorizando o aluno em todos os seus aspectos e particularidades: avaliações 
escritas, individuais e sem consulta, apresentações orais, participação nas aulas, 
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resolução de tarefas, entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e 
na entrega de tarefas; desempenho nos exames simulados; auto-avaliação; 
acompanhamento dos alunos com dificuldade, através de atendimento 
diferenciado, no período vespertino. 
Bibliografia 
ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
BERTOLDI, Odete G.; VASCONCELOS, Jacqueline R. de.  Ciência e sociedade. 
Terceiro e quarto ciclos. Quinta a oitava séries. Ensino Fundamental. São Paulo: 
Scipione, 2001. 
BRASIL.  Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª séries) – Ciências Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL.  Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino 
Fundamental (5ª a 8ª séries) – Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
CARO, Carmen Maria de. (Org.) et al. Construindo consciências: Ciências. APEC – 
Ação e pesquisa em educação em Ciências. 5ª a 8ª Séries. São Paulo: Scipione, 2006. 
CRUZ, José Luiz Carvalho da. (Ed. resp.) et al. Ciências: Projeto Araribá (obra 
coletiva). 5ª a 8ª Séries. São Paulo: Moderna, 2006. 
DEMO, Pedro.  Educar pela pesquisa. 2. ed. São Paulo: Autores Associados, 2002. 
FELTRIN, Antonio E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com 
a diferença. São Paulo: Paulinas. 2005. 
KRASILCHIK, Miriam.  Prática de ensino de Biologia. São Paulo: Harbra, 1983.  
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos 
e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. 
REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível 
em: http://www.cienciahoje.uol.com.br 
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: 
http://www.revistaescola.abril.com.br  
SHIMABUKURO, Vanessa (Ed. resp.) et al. Ciências: Projeto Araribá (obra coletiva). 
8o ano. 3. ed.- São Paulo: Moderna, 2010. (Coleção adotada – PNLD). 
SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção. 
Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2011.     
ZÓBOLI, Graziella. Práticas de ensino: subsídios para a atividade docente. 5. ed. São 
Paulo: Ática, 1994. 

          Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc. 

http://www.cienciahoje.uol.com.br/
http://www.revistaescola.abril.com.br/


 
Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: Ed. Física 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A e B 
Profa. Silmara Ferreira Antunes 
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Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: Artes 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A e B 
Prof. Wanderley Alves dos Santos 
 
EMENTA: o curso de artes visuais objetiva desenvolver e estimular habilidades artísticas 
visuais, através da produção visual criativa orientada, compreender e valorizar a produção 
artísticas como documento histórico artístico da humanidade. Objetiva, também, valorizar 
design contemporâneo como forma de expressão criativa aplicada na sociedade atual.  
I Escala: 
Introdução a perspectiva artística: um ponto de fuga, dois pontos de fuga e três pontos de fuga 
e a sombra em perspectiva. 
II Escala 
Introdução ao design: O que design? Desenho artístico de pesquisa, design industrial, design 
de moda, design de moveis, design de joias, ecodesign, design gráfico. 
III Escala 
Introdução a produção em quadrinhos: O que é HQ (histórico). Criando personagens, usando 
onomatopeias, uso criativo do requadro e planos. O que é mangá? Criando personagens de 
mangá. 
IV Escala 
História da arte – Arte neoclássica  
Missão artística francesa no Brasil 
Avaliação: processual, através da produção criativa orientada, atividades em grupo, analise 
da imagem, e estudo dirigido. Atividade colaborativa com os colegas e disciplina. 
 
Referências: 
PROENCA, G. História da Arte. São Paulo: editora Ática, 1994. 
HERNANDEZ. F. Cultura Visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1999. 
SOUZA, L. P. Roteiro da Arte na Produção do Conhecimento. Campo Grande:  UFMS, 2005. 
CONTI, M. C., YAMAGISHI, M. T. História em quadrinhos passo a passo. São Paulo: 
Academia Brasileira de Arte, 1992. 
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Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: Espanhol 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A e B 
Professora:. Iris Oliveira de Carvalho e Renata Gornattes 
 
 

No intuito de contribuir para a formação do educando, no que tange ao seu 
desenvolvimento linguístico e cultural, a Língua Espanhola se insere no currículo de ensino. 
Seguindo os propósitos que configuram o EF como momento de envolvimento com o 
conhecimento e instrumento para o autoconhecimento do aprendiz como sujeito e como 
cidadão, a Língua Espanhola segue sua participação no 8º ano e visa explorar os 
conhecimentos prévios do aprendiz e utilizá-los para estabelecer relações com outras culturas. 
Por meio do uso de livro didático, canções, jogos, trabalhos orais e escritos, filmes e da 
interação com os colegas e com o professor, pretendemos preparar o aluno para adentrar no 
universo cultural e pluralizado. Para esta fase, faremos encontros semanais de 45 minutos 
durante o ano. 
EMENTA 
Desenvolver no aluno a competência comunicativa e proporcionar as ferramentas 

necessárias para que ele possa interagir nas várias situações y contextos comunicativos em 

língua espanhola. 

 
CONTEÚDO 
  

O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola será composto por 4 unidades (1,  2, 3 e 
4) do Livro Didático: Curso de Español Conecta - Volumen 2 – Libro del Alumno- Editora 
ESGEL. Para esta série os eixos temáticos serão os seguintes: 

 
1. Expresar opinión  7. Accesorios e 

instrumentos  
13. Planear actividades  

2. Usos de los verbos 
gustar, parecer, creer, 
pensar 

8.Usos de los verbos 
jugar y hacer 

14. Usos del verbo Ir a + infinitivo 

3.  Usos del “vos” 9. Recomendaciones  15. Medio ambiente 
4. El vestuario 10. Formalidad e 

informalidad 
16.  Consumo de agua  

5. Los colores  11. Los pronombres 17.  Verbos en imperativo 
6.   Los deportes  12. Verbos en futuro 18.  Géneros textuales 
AVALIAÇÃO 

O ensino de LE no CEPAE está baseado no desenvolvimento das quatro habilidades 
(ler, ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades avaliativas em Língua Espanhola 
respeitarão essas diretrizes. Em cada uma das 4 esalas os alunos  realizarão as seguintes 
atividades avaliativas: prova oral, prova escrita, apresentação de trabalhos (orais e escritos),  
tarefas e atividades avaliativas extras. A participação e a interação do aluno em sala de aula 
também serão avaliadas. 
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Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: Francês 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A, B e C 
Professores: Sirlene Terezinha de Oliveira, Silvana Matias Freire e Thales Rodrigo 
Vieira 
 
Disciplina: Língua Francesa                                                                                             
Nível: Ensino Fundamental              Série: 8º Ano           Turma: A, B, C 
Professores Responsáveis: Silvana Matias Freire /  Sirlene Terezinha de Oliveira/  Thales 
Rodrigo Vieira 
Carga horária anual: 80 horas por turma                                 
Carga horária semanal: 02 horas-aula por turma 
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da 
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos. 
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência lingüístico → 
relativa ao manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → 
relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa 
aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua 
coerência. 
Conteúdos:  
1) conteúdo comunicativo → contar suas férias, descrever suas origens, qualificar um 
lugar/uma coisa que ama muito, contar em indicação cronológica, falar de suas 
atividades de férias e ou de alguém, expressar a duração,  colocar e indicar um 
itinerário, ler um mapa de cidade, descrever sua cidade, seu bairro, descrever onde 
habita: seu imóvel, seu apartamento, ler/fazer um mapa de apartamento, descrever seus 
laços familiares, propor uma atividade a alguém, descrever seu quarto, expressar 
insatisfação, descrever as cidades, os habitantes; 
 
2) conteúdo gramatical → conjugação de verbos no imperfeito e no perfeito (passe composé), 
verbos imperfeitos: morfologia, os indicadores cronologicos, jogar/fazer de (recordar), 
expressão de duração, a conjugação no perfeito (passe composé) dos verbos pronominais, as 
preposições de lugar, os artigos definido e indefinido, o lugar e o acordo dos adjetivos, os 
adjetivos ordinais, os adjetivos possessivos, os relativos: qui/que, a expressão de quantidade; 
3) conteúdo lexical → férias: lugares, atividades, apreciação positiva, as atividades com 
relação as férias, a natureza, os tipos de férias, as colônias de férias,a cidade: os serviços, as 
lojas, os meios de transporte, o bairro, o itinerário, a habitação (imóvel, apartamento), a 
família, o quarto (moveis, objetos, decoração, equipamentos), a quantidade, a cidade, os 
habitantes; 
 
4) conteúdo fonético → ligações obrigatórias e proibidas, as nasais; 
 
5) conteúdo sociocultural → países além-mar, as férias em família, os franceses em férias, os 
jovens na cidade, Paris, o quarto de um adolescente, os habitantes da França e do mundo;  
Metodologia: Os pressupostos teóricos nossa metodologia se inspiram nas contribuições 
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do cadre européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no 
princípio da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos 
a partir dos objetivos e os organizamos levando em conta o eixo 
compreender/exercitar/produzir. Privilegiamos sempre o percurso que vai do sentido em 
direção à forma no quadro de uma progressão em espiral. Insistimos sobre a 
necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos alunos. Os quadros 
On dit (Diz-se) e gramaticais confirmam o que eles deduziram. A passagem para a língua 
materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras e 
sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos 
também as interações que permitem construir o sentido e verificá-lo. Nosso 
procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, 
mas também do saber aprender (savoir-apprendre). 
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação em sala de aula, 
realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade. 
Bibliografia 
LOPES, M.-J., LE BOUGNEC, J.-T. Méthode de Français ET TOI? Niveau 2, Paris : Didier, 
2009. 
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês. 
 



 
Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: Inglês 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A, B e C 
Professores: Magali Saddi Duarte, Newton Freire Murce Filho e Delaine Denise Xavier 
dos Santos 
 
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades 
integradas: compreensão e produção oral e escrita, com o uso de textos (literários e não 
literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão de temas 
transversais. 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em 
atividades de compreensão e produção oral e escrita, por meio de textos literários e não 
literários, tais como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas entre 
outros. Traduzir e associar termos em inglês e português. Discutir temas transversais como 
arte e cultura, ética e cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente de modo transdisciplinar 
ao longo das aulas (por meio de filmes, músicas, figuras e tópicos de debate, ora em língua 
estrangeira ora em língua materna). 
Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. Uma aula será destinada à 
exploração de materiais que não o livro didático. A outra aula será dada tendo como base o 
livro didático. O formato das aulas varia de modo a proporcionar diversidade de recursos 
facilitadores da aprendizagem e geradores de motivação. Dentre os tipos de aula discutidos, 
encontram-se:  

 aulas expositivas dialogadas 
 desenvolvimento de projetos em grupo 
 visionamento e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte 
 manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de vocábulos/ conceitos 

específicos 
 debates e discussões direcionadas 
 jogos (comunicativos) e atividades lúdicas 
 músicas e filmes 
 apresentação de seminários 
 confecção de cartazes 

 
Avaliação: Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e 
envolvimento nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas, para tal a assiduidade e 
pontualidade se fazem primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, tarefas, entre 
outros) e orais (entrevistas, apresentações, diálogos, entre outros) serão agendadas com a 
turma para a composição das notas da escala. O aluno que apresentar um n. de faltas igual ou 
superior a 25% ficará com conceito negativo independente das atividades por ele 
apresentadas.  
 
Conteúdo específico: O livro ALIVE! é adotado nesta série a fim de organizar e mediar o 
ensino de gramática e vocabulário, além de funções comunicativas facilitando o estudo por 
parte dos alunos. As oito unidades do livro serão trabalhadas ao longo do ano letivo, assim 
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divididas: 1ª escala: Unidades 1 e 2; 2ª escala: Unidades 3 e 4; 3ª escala: Unidades 5 e 6; 4ª 
escala: Unidades 7 e 8. Entretanto, o livro é uma referência e não o gerenciador dos 
conteúdos, na medida em que textos literários e não literários serão acrescidos ao programa ao 
longo do ano de 2015. 
 

8ª SÉRIE ENSINO FUNDAMENTAL - 2012 
 Unidades Conteúdo 

1ª
  e

sc
al

a 

1 – English in 
the world 

 Language variation  
 The languages of South Africa 
 Simple future 

2 – Superstitions 
around the 
world 

 

 Superstitions  
 Real conditions, unreal conditions 
 Using the conditional to talk about possibilities, 

probable or impossible events 
 

2ª
  e

sc
al

a 

3- – Nature and 
Travel 

 Predicting the future Natural disasters 
 Asking about experiences 
 Movie synopsis 
 Presente perfect, irregular verbs 
  

4-  Travelling 
around the 
world 

 Travelling objects 
 Travel tips 
 Studying abroad 
 Presente perfect 
 Past participle of irregular verbs 

5- World and 
the media 

 News headlines 
 Present perfect and simple past time expressions 

3ª
 e

sc
al

a 

6- Beyond 
appearances 

 Social groups description 
 Personal and reflexive pronouns, offer, agree, decide 

+ to + infinitive 
 Myths and facts about sleeping 

7- Telling stories  

 Telling or talking about stories 
 Adverbs before and after 
 Past perfect, irregular verbs, pronunciation 
 Tema transversal: Ética – o que faz uma pessoa ser 

um modelo positive para os jovens 

8- special dates 
around the 
world 

 Special dates, relative pronouns when and where 
 Relative pronouns who, where, whom, which 
 Expressing your ideas and opinions 
 Asking for opinion, agreement, disagreement 

4ª
 e

sc
al

a 

Extra activities 
1 

 The rain in Spain 
 Dilemmas 
 A short story 

 

Extra activities 
2 

 Verb tense review  
 Films 
 Short stories 

 



Outros recursos didáticos e extra didáticos serão utilizados na série em virtude de um projeto 
de pesquisa que prevê a utilização de materiais além do livro didático. 



 
Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: História 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A e B 
Professor: Allysson Fernandes Garcia 
 
Carga horária semanal: 3 aulas 
Carga horária anual: 120 horas 
 
1. EMENTA: A disciplina visa discutir a formação do período convencionalmente chamado 
de Idade Moderna, bem como a transição para a Idade Contemporânea. Também pretende 
discutir o tema “A consolidação do capitalismo e da ordem burguesa na Europa” e a formação 
dos estados nacionais na América. Na abordagem dos processos revolucionários na Europa e 
da luta pela independência na América, destacam-se os conflitos entre os diferentes grupos 
sociais, as propostas por eles defendidas e a caracterização das formas de organização social, 
econômica e política resultantes desses contextos históricos.  
 
2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS 
 
2.1. Estado e Poder 

Problematização com o presente: Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Abuso de 

poder e interesse público 
- O Absolutismo: Estado e poder  
- As Revoluções Inglesas: a burguesia no poder  
- A Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo  
- Mudanças econômicas e sociais  
- A formação da classe operária: consciência de classe  
- Críticas ao capitalismo: socialismo e anarquismo  
 
2. 2. Cidadania e Participação Popular 

Problematização com o presente: A importância dos direitos humanos e sua banalização na 

atualidade.  
- A França no século XVIII: política, economia e sociedade 
- Revolução Francesa e a instituição da ordem burguesa 
- Símbolos da Revolução Francesa: a construção da nação e dos ideais de República 
- Fases da Revolução: projetos políticos em disputa  
- O governo de Napoleão: o poder personificado  
 
2.3. Rupturas políticas e diversidade cultural 
Problematização com o presente: Herói!!!??? 
- A estrutura colonial (América Portuguesa, América Espanhola e América Inglesa) 
- Da resistência à independência 
- A Independência na América Inglesa: República e democracia 
- Independência na América espanhola 
- A América espanhola no século XVIII  
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- Diferentes projetos de independência  
- Transformações na América Portuguesa no século XVIII 
- Independência da América Portuguesa 
- Exploração e revoltas  
- A corte na América e o processo de independência  
 
2.4. Identidade Nacional: a formação dos Estados Nacionais na América 

Problematização com o presente: O que faz do Brasil, Brasil? 
- Formação e consolidação dos Estados Unidos  
- Os estados nacionais na América de colonização espanhola  
- A formação da nação brasileira 
- A construção do Estado imperial (Do Primeiro Reinado à Regência)  
- Conflitos e revoltas  
- Segundo Reinado: consolidação do Império 
- Expansão econômica e transformações nas relações de trabalho (Organização econômica e 
social) 
 



 
Plano de Curso – 8º Ano – 2015 

 
Disciplina: Geografia 
Nível: Fundamental - Série: 8º ano - Turmas: A e B 
Professores: Elson Rodrigues de Olanda (8º A); Eunice Isaias da Silva  (8º B) 
 
1- EMENTA 
Conceito de fronteiras. Fronteiras políticas, culturais e econômicas. Regionalização mundial – 
divisão internacional do trabalho. Processo histórico e político do “subdesenvolvimento”. O 
mundo “subdesenvolvido”. Fronteiras do Mundo. A Terra e o Sol: as fronteiras do tempo. 
Organizações internacionais. Questões sociais e políticas da atualidade. 
2 - OBJETIVOS DA DISCIPLINA GEOGRAFIA 

 Familiarizar o aluno com noções e conceitos básicos de Geografia para permitir a 
compreensão do espaço no qual está inserido. 

 Mostrar o espaço como produção social no sentido de compreender as relações que se 
estabelecem entre os homens (sociedade) e a natureza. 

 Contextualizar o Brasil dentro do processo de organização do espaço mundial. 
 Desenvolver no aluno a capacidade de compreender criticamente a realidade. 
 Caracterizar, diferenciando, os processos de produção (formação) socioespacial ao 

longo do processo histórico. 
 

3 – CONTEÚDOS 
 Conceitos de fronteiras. 
 Fronteiras físicas e naturais. 
 Fronteiras culturais e históricas 
 América (integrações e desintegrações). 
 Europa (articulação e desarticulação). 
 África 
 Oriente Médio e Ásia Central 
 Índia, China, Japão, Tigres Asiáticos. 
 Oceania e Antártida 

 
4 – METODOLOGIA 

 Aulas expositivas dialogadas. 
 Pesquisas e seminários. 
 Leitura, interpretação, e discussão de textos. 
 “Leituras” e interpretações de mapas temáticos, gráficos e tabelas e outras imagens. 
 Produção de imagens e textos. 
 Audição/exibição de músicas e filmes. 
 Proposição de algumas atividades interdisciplinares. 

 
5 – AVALIAÇÃO 

 Observação de atitudes e valores. 
 Atividades escritas e orais. 
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 Confecção de mapas. 
 Análise de textos, filmes, músicas, imagens, etc. 

 
6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA E OUTROS MATERIAIS DE APOIO DIDÁTICO 

 CARVALHO, M. B.; PEREIRA, D. A. C. Geografias do Mundo: Brasil. 2. ed. São 
Paulo: FTD, 2012. 

 SENE, E.; MOREIRA, J. C. Trilhas da Geografia. São Paulo: Scipione, 2006. 
 SIMIELLE, M. E. Atlas Geográfico Escolar. 33ª ed. São Paulo: Ática, 2002. 
 Músicas e filmes, quadrinhos, reportagens de jornais, revistas, internet. 
 
* Obs.: Este plano de ensino está sujeito a mudanças no desenvolver do ano letivo. 

 
 
 



 
 

Plano de Curso – 9º Ano - 2015 
 
Disciplina: Língua Portuguesa  
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Professora: Célia Sebastiana da Silva 
 
Ementa  
 A oralidade. A leitura de gêneros discursivos variados. A escrita de gêneros 
discursivos variados. Aspectos morfossintáticos e semânticos para a correção gramatical e a 
produção de sentidos. Variação linguística. Tipos de discurso. Denotação e conotação. 
Metáfora e metonímia. 
 
 Procedimentos e conteúdos 
 Os conteúdos não serão trabalhados de forma fragmentada, como se um respectivo 
assunto fosse pré-determinado a uma única etapa. Pelo contrário, as pesquisas lingüísticas 
vêm sugerindo que o ensino dos conteúdos deve se repetir constantemente; o ir e vir só tende 
a facilitar e melhorar o conhecimento da língua materna e da interação com o texto, qualquer 
que seja ele. E ainda que o que difira uma série da outra seja o tom e a linguagem que o 
educador utiliza para cada turma, os conteúdos não serão parcelados por ciclo de 
aprendizagem, mas serão abordados de forma abrangente, assim como não deverão vir 
esfacelados e nem tripartidos (gramática, literatura e escrita). Todos esses conhecimentos da 
norma culta são de igual importância porque são aspectos que se entrelaçam na tessitura da 
linguagem. Aqui, eles aparecem separados, como sugere a gramática normativa, apenas para 
que se possa, didaticamente, apresentar o programa a ser desenvolvido.  
a) Oralidade: exposição oral, debate, seminário, dramatização, podcast (gêneros audiovisuais 
da internet). 
b) Leitura: Em cada escala avaliativa, serão trabalhados alguns gêneros discursivos. Alguns 
dos assuntos pertinentes às obras literárias indicadas poderão motivar as produções de texto a 
serem desenvolvidas, além daqueles correntes nas diversas mídias e eventos da vida cotidiana. 
Gêneros propostos: narrativas, poemas, canções, artigos de opinião, cartas de leitor, resenhas 
críticas, crônicas, charges, tiras, anúncios publicitários, blog, email, discurso político. 
Obs.: As atividades com o gênero literário são organizadas de modo a contemplar títulos de 
livros que são indicados a cada ano, mediante decisão da subárea de Língua Portuguesa, bem 
como títulos de livre escolha dos alunos, geralmente tomados emprestado da biblioteca do 
CEPAE/UFG. 
Títulos indicados para o ano de 2014 
 
1 – Vermelho amargo. Bartolomeu Campos Queirós. Editora Cosac & Naify  
2 – Melhores poemas de Cecília Meireles. Cecília Meireles. Global Editora  
3 -  O fio das missangas. Mia Couto. Editora Companhia das Letras 
4- A hora dos ruminantes. José J. Veiga. Editora Companhia das Letras 
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c) Escrita: Nesta série, serão contemplados os seguintes gêneros discursivos: relatos, 
narrativas, artigos de opinião, carta pessoal, carta formal, resenhas críticas, blog, email, 
entrevista, discurso político, manifesto. 
d) Análise linguística: As regras gramaticais e seu caráter de funcionalidade - compreensão e 
uso dos propósitos comunicativos; compreensão e elaboração textual resultante da conjunção 
de fatores internos e externos à língua; análise linguístico-pragmática de fenômenos 
linguísticos, tais como: variação linguística (fala, escrita, variedades padrão e não padrão); 
classe de palavras (ênfase: preposição, conjunção, pronomes); organização da oração (sujeito, 
predicado, complementos nominais e verbais, adjuntos nominais e verbais, modo, tempo e 
pessoas verbais, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal), coesão e 
coerência, aspectos semânticos (conotação, denotação), tipos de discurso (direto, indireto e 
indireto livre), figuras de linguagem (metáfora, metonímia e ironia), pontuação.  
III – Avaliação 
 O processo de avaliação se dá de forma contínua, contemplando as seguintes 
categorias: produtividade, participação, assiduidade e pontualidade. 
 A avaliação é diagnóstica e estimuladora do desenvolvimento do aluno e do grupo de 
alunos. Todas as atividades de leitura, produção escrita, apresentação de seminários e 
trabalhos são avaliados. Também é considerada a autoavaliação do aluno. São observados o 
ritmo individual e o fato de que cada aluno percorre caminhos diferentes, em tempos diversos, 
para chegar a fins semelhantes. E, como o exercício com a palavra é fundamental para a 
aquisição e domínio da língua, a produção da leitura e da escrita assume dimensões maiores, 
devendo ser considerada significativa para o resultado final da avaliação de cada escala. 
 O diálogo e a interação entre os envolvidos no processo pedagógico poderão 
determinar a qualidade dos resultados obtidos pelos professores e pelos alunos. A análise 
desse processo subsidia o planejamento para o redimensionamento de novos procedimentos 
didáticos se necessários. As atividades de leitura das obras literárias escolhidas contemplam a 
exposição de análises e estudos de críticos, propostas de análises comparativas, roteiros de 
leitura abordando aspectos significativos da composição textual, além de avaliações escritas. 
 
I – Considerações gerais 
 
 As pesquisas linguísticas, nas últimas décadas, têm permitido que se torne consensual, 
cada vez mais, uma mudança das finalidades e do enfoque no ensino de Língua Portuguesa.
 Entende-se, hoje, que o ensino da Língua Portuguesa tem por finalidade colocar o 
aluno em situações que lhe permitam ampliar o domínio ativo do discurso, nas mais diversas 
circunstâncias comunicativas. Para possibilitar a inserção efetiva do aluno no mundo da 
escrita e ampliar suas possibilidades de participação social, como cidadão, é preciso criar 
condições para que ele atue com competência linguística, nas instâncias públicas de uso da 
linguagem. 
 Por isso, o tempo da sala de aula deve ser, predominantemente, dedicado às atividades 
de produção de leitura, de escrita e de reflexão sobre as funções da língua escrita na 
sociedade. As atividades com a língua devem pressupô-la situada no emaranhado das relações 
humanas, que se fundamentam, sobretudo, na comunicação, e nas quais, o aluno está presente 
e mergulhado. 
 Portanto a língua não será divorciada de seu contexto social; será compreendida, por 
princípio, como dialógica e não será separada de sua própria natureza – dinâmica, 
heterogênea, plurissignificativa – mesmo em situação escolar. 
 O texto, nas suas mais variadas formas e nos seus diferentes gêneros, é a unidade 
básica da linguagem verbal e a função comunicativa é o eixo principal do texto e do ato 
linguístico. Assim, as propostas de trabalho pedagógico com a Língua Portuguesa devem 



basear-se na interação língua/linguagem, num processo discursivo de construção do 
pensamento simbólico, constitutivo de cada aluno, em particular, e da sociedade em geral. 
 O texto literário, como manifestação artística, será visto como o “momento” em que a 
palavra cria uma realidade imaginária, fictícia, ou seja, recria a realidade, conforme a visão de 
mundo do autor. É o texto literário que tem a característica singular de divertir, entreter, mas, 
sobretudo, de transformar e aperfeiçoar o senso estético e crítico do aluno. 
 Por fim, essas considerações conduzem o trabalho pedagógico com a Língua 
Portuguesa de forma que os conteúdos tradicionais do ensino de língua são deslocados para 
um segundo plano, para que as atividades de desenvolvimento e sistematização da linguagem 
sejam privilegiadas. 
 
IV – Bibliografia de apoio 
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética de criação verbal. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992.  
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico na ciência da linguagem. 7.ed. São Paulo: Hucitec, 1995. 
BAKHTIN,M.. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 
1981. 
BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994. 
BRASIL.Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa / Secretaria de Educação 
Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1998. 
CALVINO, I. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia da Letras, 1993. 
CANDIDO, A. Formação da Literatura Brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981 
CANDIDO, A. Literatura e Sociedade. São Paulo: Nacional, 1985 
CHIAPPINI, L. Outras Linguagens na Escola. São Paulo: Cortez, 2001 
DIONÍSIO, A. P., MACHADO, A. R.e BECERRA, M. A. Gêneros Textuais e Ensino. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2002  
FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1991. 
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996. 
GANCHO, C. V. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 1991. 
GEBARA, A. E. L. A poesia na escola: leitura e análise de poesia para crianças. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
JOLES, A. Formas Simples. São Paulo: Cultrix, 1986 
KOCH, I. V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 1998. 
MACHADO, A. M. & BEZERRA, M. A. (orgs.) Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: 
Lucerna. 2002.. 
PENNAC, D. Como um romance. 4.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Trad. J. C. Neto et alii. São Paulo: Martins 
Fontes, 1988.  
 



 
Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Matemática 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Prof. Fernando Pereira dos Santos 
 
Carga horária semanal/turma: 4 h cada/9º ano A e B  
Carga horária anual/turma: 160 horas/aulas  
  
  
Ementa  
Semelhança: Figuras semelhantes; triângulos semelhantes; o teorema de Pitágoras. A quinta e 
a sexta operações: Potências; radiciação. Equações e fatoração: O método de isolar incógnita; 
equações resolvidas por fatoração; novas equações resolvidas por fatoração. Medidas: 
Sistemas decimais e não decimais; calculando áreas. Estatística: Contando possibilidades. 
Equações e sistemas de equações de 2° grau: Formula de Bhaskara; sistema de equações e 
problemas. Geometria dedutiva: Ângulos nos polígonos, na circunferência. Matemática, 
comércio e indústria: proporcionalidade; juros. Trigonometria: razões trigonométricas; 
polígonos inscritos e circunscritos. Funções: Funções e gráficos. Construções Geométricas. 
Circulo e cilindro: Perímetro, área e volume. Classificação dos números: Os conjuntos e a reta 
numérica. Técnica algébrica: produtos notáveis e fatoração; equações fracionárias.   
  
Objetivos (conduzir o aluno a)  

 Compreensão dos conceitos e conteúdos matemáticos que serão trabalhados;  
 Estabelecer relações entre a matemática o cotidiano e as outras áreas do conhecimento;  
 Desenvolver e compreender a linguagem matemática;  
 Ser agente ativo no processo de ensino e aprendizagem;  
 Assumir uma postura que zela pela comunicação, pelo diálogo e pela colaboração;  
 Interpretar e resolver situações-problema.  
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Conteúdos  
  

Números e Álgebra  Geometria e medidas   Análise de dados  

A quinta e a sexta 
operações:   

1. Potenciação; 
radiciação.  

Equações e fatoração:  
2. O método de isolar 

incógnita;   
3. Equações resolvidas 

por fatoração;   
4. Novas equações 

resolvidas  
5. por fatoração   

Equações e sistemas de 
equações de 2° grau:   

1. Formula de 
Bhaskara;   

2. Sistema de 
equações e 
problemas.  

Funções:   
1. Funções e gráficos   

Classificação dos números:  
1. Os conjuntos e a reta 

numérica.  
   
Técnica algébrica:   

1. Produtos notáveis e 
fatoração;  

2. Equações fracionárias  
  

Semelhança:  
1. Figuras semelhantes; 
2.  triângulos 

semelhantes;   
3. O teorema de 

Pitágoras.  
  
Medidas:   

1. Sistemas decimais e 
não decimais;   

2. Calculando áreas.  
Geometria dedutiva:  

1. Ângulos nos 
polígonos, na 
circunferência.  

  

Estatística:   
1. Contando 

possibilidades.  
  
Matemática, comércio e 
indústria:  

1. Proporcionalidade; 
juros  

  
  
  
  

   
  
Metodologia  

 Aulas expositivas e dialogadas, com incentivo permanente a participação ativa dos 
alunos nas discussões dos conteúdos abordados;  

 Resolução de problemas para a busca do aprendizado de conteúdos;  
 Uso do laboratório de informática, de recursos computacionais   
 Desenvolvimento de trabalhos em grupos;  
 Pesquisas e apresentações dos resultados em seminários;  
 Incentivo a estudos extraclasse inclusive com aulas de matemática básica.  

  
Avaliação  
  
A avaliação será realizada conforme o Projeto Político Pedagógico da subárea de Matemática.  
  
1. Produtividade  



 Lista de exercícios extraclasse;  
 Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio.  

  
2. Verificação conceituada  

 Provas escritas: duas por escala (as datas de realização poderão sofrer  eventuais 
mudanças);  

 Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio;  
  
3. Participação/Atitudes  

 Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando 
desnecessariamente;  

 Portar todo o material necessário para as aulas de matemática;  
 Realizar questões pertinentes aos conteúdos trabalhados;  
 Não constranger os colegas nas discussões;  

  
Observação: O Conceito Final de cada escala será constituído pelos conceitos da 
produtividade, da participação e da verificação conceituada sendo esta última com maior 
relevância.  
  
Recursos didáticos  
  

 Laboratório de informática;  
 Livro didático;  
 Compasso  
 Giz  
 Régua  
 Quadro negro  
 Data Show  

  
  
  

  



 
7. Referências Bibliográficas.  
  
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasil, 1996.  
  
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.  
  
DANTE, LUIZ ROBERTO. PROJETO TELÁRIS: Matemática. São Paulo: Ática, 2012.  
  
  
  
Goiânia, 23 de fevereiro de 2015.  
__________________________________  
Professor Fernando Pereira dos Santos  
 



 
Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Química 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Marilene Barcelos Moreira (9º A); Maria José O. de F. Almeida (9º B) 
 
I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO MATERIAL DIDÁTICO 

Os conteúdos são selecionados e organizados a partir do tema central “Transformações 
Quimicas”. São seguidos os princípios metodológicos de Daviad Ausubel que acredita que, 
para ocorrer a aprendizagem significativa, os conteúdos devem ser trabalhados na tentativa de 
operacionar a diferenciação progressiva dos conceitos e a reconciliação integrativa entre eles. 
A diferenciação e a reconciliação vão acontecendo a partir de novos atributos apresentados, 
onde conceitos são construídos e modificados sempre. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

O ensino de química a nível médio deve levar o aluno a: 
1- Compreender a importância social e econômica da Química através do 

conhecimento de suas inúmeras aplicações. 
2- Vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Química através da 

realização da experiência, promovendo o desenvolvimento das habilidades de observação, 
análise e investigação. 

3- Dominar conceitos e princípios fundamentais da Química através de uma 
aprendizagem significativa de tais noções, evitando a memorização de informação especificas 
e enfatizando as respostas aos porquês. 

 
 

III – CONTEÚDOS 
1ª. Escala 

1. Levantamento de conceitos dos alunos sobre transformações; 
2. Transformações e propriedades físicas específicas da matéria; 
3. Reações Químicas e propriedades da matéria; 

 
2ª. Escala 

4. Modelo da constituição da matéria; 
5. Propriedades e métodos de separação de misturas. 
6. Lei da conservação da massa; 

3ª. Escala 
7. Lei das Proporções Definidas; 
8. Lei de Dalton – conceito de átomos; 

 
4ª. Escala 

9. Reações de Decomposição: substância simples e compostas. 
10.  Conceito de elemento químicos, símbolos e fórmulas. 
11. Conceito de massa atômica relativa, mol, massa molar e número de mol; 
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IV – METODOLOGIA 

Aulas teóricas e práticas com dinâmicas de grupo e discussão com a sala, seminários, 
aulas de exercícios e leitura de textos. 
 
V – AVALIAÇÃO 
 A avaliação será feita dentro das normas do CEPAE, normalmente duas avaliações 
escritas e outra avaliação de rendimento que envolve auto estudo por parte do aluno como 
apresentação oral, participação ativa durante as aulas através da formulação de conceitos, 
resolução de tarefas e sugestões de caminhos durante o processo. Será realizado também 
testes rápidos referentes a avaliação do conteúdo da semana anterior. Além da frequência e 
participação dos alunos com dificuldades às aulas de recuperação no período vespertino. Tudo 
isto será contado como produtividade. 
 
V – BIBLIOGRAFIA 
Apostila: Ciências – adaptada de SCHNETIZLER, R. P. et al. PROQUIM Campinas: ed. da 
UNICAMP, 1986. 
Projeto Araribá – CIÊNCIAS – 9º ano – Organizadora Ed. Moderna- V. SHIMABUKURO – 
3º Ed. São Paulo, 2010. 
FONSECA, M. R. M. da. Química, vol. 01. São Paulo, Ed. Ática, 2014. 
 
 
 



 
Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Ed. Física 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Profa. Aline 
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Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Artes 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Profa. Aline 
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Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

Disciplina: Espanhol 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Iris Oliveira de Carvalho e Renata Gornattes 
 

No intuito de contribuir para a formação do educando, no que tange ao seu 
desenvolvimento linguístico e cultural, a Língua Espanhola se insere no currículo de ensino. 
Seguindo os propósitos que configuram o EF como momento de envolvimento com o 
conhecimento e instrumento para o autoconhecimento do aprendiz como sujeito e como 
cidadão, a Língua Espanhola segue sua participação no 9º ano e visa explorar os 
conhecimentos prévios do aprendiz e utilizá-los para estabelecer relações com outras culturas. 
Por meio do uso de livro didático, canções, jogos, trabalhos orais e escritos, filmes e da 
interação com os colegas e com o professor, pretendemos preparar o aluno para adentrar no 
universo cultural e pluralizado. Para esta fase, faremos encontros semanais de 45 minutos 
durante o ano. 
EMENTA 
Desenvolver no aluno a competência comunicativa e proporcionar as ferramentas 

necessárias para que ele possa interagir nas várias situações y contextos comunicativos em 

língua espanhola. 

 
CONTEÚDO 
  
O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola será composto por 4 unidades (4, 5, 6, 7) do 
Livro Didático: Curso de Español Conecta - Volumen 2 – Libro del Alumno- Editora 
ESGEL. Para esta série os eixos temáticos serão os seguintes 
1. Características físicas  7. Rutina  13. Las conjunciones  
2. Características 
psicológicas 

8. Pretérito imperfecto 14. Imperativo afirmativo 

3.  Las profesiones 9. Comparaciones 15. Imperativo negativo 
4.  Pretérito indefinido 10. Medio ambiente  16. Los países 
5.  Los verbos irregulares  11. Los animales 17. Cuestiones culturales  
6.  Biografías  12. Los conectores  18. Gastronomia  
 
AVALIAÇÃO 

O ensino de LE no CEPAE está baseado no desenvolvimento das quatro habilidades 
(ler, ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades avaliativas em Língua Espanhola 
respeitarão essas diretrizes. Em cada uma das 4 escalas os alunos  realizarão as seguintes 
atividades avaliativas: prova oral, prova escrita, apresentação de trabalhos (orais e escritos),  
tarefas e atividades avaliativas extras. A participação e a interação do aluno em sala de aula 
também serão avaliadas. 
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Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Francês 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A, B e C 
Professores: Sirlene Terezinha de Oliveira, Silvana Matias Freire e Thales Rodrigo 
Vieira 
 
Disciplina: Língua Francesa                                                                                             
Nível: Ensino Fundamental         Série: 9º Ano                 Turma: A, B e C 
Professores Responsáveis: Silvana Matias Freire / Sirlene Terezinha de Oliveira / Thales 
Rodrigo Vieira 
Carga horária anual: 80 horas por turma                                 
Carga horária semanal: 02 horas-aula por turma 
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da 
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos. 
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência lingüístico → 
relativa ao manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → 
relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa 
aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua 
coerência. 
Conteúdos:  
1) conteúdo comunicativo → dar conselhos, ordens ou fazer recomendações, falar sobre 
o meio ambiente: a natureza, a poluição, o lixo e a reciclagem. Descrever seus 
sentimentos, expressar um desejo, buscar um colega para se corresponder. 
Compreender o vocabulário da meteorologia e o jornal do tempo. A linguagem juvenil 
expressa nas histórias em quadrinhos, nas gírias e SMS.  
 
2) conteúdo gramatical → conjugação de verbos no imperativo, no condicional e no 
subjuntivo. Os pronomes tônicos, os artigos definidos, indefinidos e partitivos. O futuro 
próximo/simples, pourquoi/parce que e os pronomes interrogativos: qui, quand, où, combien, 
qu’est-ce que, quel, quelle. 
 
3) conteúdo lexical → o meio ambiente, a reciclagem, o amor, a meteorologia. 
 
4) conteúdo fonético → o e mudo, os sons [u] e [ↄ], [b] e [v], [ә], [œ] e [ø]. 
 
5) conteúdo sociocultural → um desafio para a Terra: a reciclagem. A linguagem dos 
adolescentes, as relações amorosas e o tempo;  
   
 Metodologia: Os pressupostos teóricos nessa metodologia se inspiram nas 
contribuições do cadre européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos 
situamos no princípio da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos 
procedimentos a partir dos objetivos e os organizamos levando em conta o eixo 
compreender/exercitar/produzir (recepção, produção/interação). Privilegiamos sempre o 
percurso que vai do sentido em direção à forma no quadro de uma progressão em 
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espiral. Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os 
sistemas aos alunos. Os quadros On dit (Diz-se) e gramaticais confirmam o que eles 
deduziram. A passagem para a língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode 
ajudar na confirmação das regras e sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um 
trabalho sistemático. Privilegiamos também as interações que permitem construir o 
sentido e verificá-lo. Nosso procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades 
(savoir-faire) e dos saberes, mas também do saber aprender (savoir-apprendre). 
 
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação em sala de aula, 
realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade. 
 
Bibliografia 
LOPES, M.-J., LE BOUGNEC, J.-T. Méthode de Français ET TOI? Niveau 2, Paris : Didier, 
2009. 
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês. 
 



 
Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Inglês 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A, B e C 
Professores: Magali Saddi Duarte, Newton Freire Murce Filho e Delaine Denise Xavier 
dos Santos 
 
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades 
integradas: compreensão e produção oral e escrita. Leitura, interpretação e produção de textos 
(literários e não literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão 
de temas transversais. 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em 
atividades de compreensão e produção oral e escrita. Ler e compreender textos literários e 
não-literários, tais como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas 
entre outros. Traduzir e associar termos em inglês e português. Discutir temas transversais 
como arte e cultura, ética e cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente de modo 
transdisciplinar ao longo das aulas (por meio de filmes, músicas, figuras e tópicos de debate, 
ora em língua estrangeira ora em língua materna). 
Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. O formato das aulas varia de 
modo a proporcionar diversidade de recursos facilitadores da aprendizagem e geradores de 
motivação. Dentre os tipos de aula discutidos, encontram-se: 

 aulas expositivas dialogadas 
 desenvolvimento de pequenos projetos em grupo 
 visionamento e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte 
 manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de vocábulos/ conceitos 

específicos 
 debates e discussões direcionadas 
 jogos (comunicativos) e atividades lúdicas 
 músicas e filmes 
 apresentação de pequenos seminários 
 confecção de cartazes 

 
Avaliação: Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e 
envolvimento nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas, para tal a assiduidade e 
pontualidade se fazem primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, tarefas, entre 
outros) e orais (entrevistas, apresentações, diálogos, entre outros) serão agendadas com a 
turma para a composição das notas da escala. O aluno que apresentar um número de faltas 
igual ou superior a 25% ficará com conceito negativo independente das atividades por ele 
apresentadas.  
 
Conteúdo específico: A 9ª série faz parte do projeto de pesquisa Adaptação e 
complementação de matérias didáticos para o ensino de línguas estrangeiras na 
educação básica, por isso, grande parte do material utilizado em sala de aula trata-se de 
contos de fada, poesias, músicas, filmes, dentre outros.  O livro ALIVE! é adotado nesta série 
a fim de organizar e mediar o ensino de gramática e vocabulário, além de funções 
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comunicativas facilitando o estudo por parte dos alunos. As 8 unidades do livro serão 
trabalhadas ao longo do ano letivo, assim divididas: 1ª escala: Unidades 1 e 2; 2ª escala: 
Unidades 3 e 4; 3ª escala: Unidades 5 e 6; 4ª escala: Unidades 7 e 8. Entretanto, o livro é uma 
referência e não o gerenciador dos conteúdos, na medida em que textos literários e não 
literários serão acrescidos ao programa ao longo do ano de 2015. Além disso, havendo 
necessidade e/ou interesse, poderá haver mudanças na seleção/corte do conteúdo de algumas 
unidades, bem como em sua ordem sequencial. 
 

 Unidades Conteúdo 

1ª
  e

sc
al

a 

1-  Movies 

 Talk about movies and make recommendations 
 Passive voice 
 Tense review 
  DVD blurb 

2- Television 

 Use language to present arguments for against a topic 
 Make summaries 
 The passive with have/has + been + participle / get + 

participle 

2ª
  e

sc
al

a 

3- Theater 
 Learning styles 
 Review verb forms and functions 
 Pronunciation: “th” 

4- Literature 
and    comics 

 Verb + to (infinitive); verb + object +[infinitive]; verb 
+ ing; verb + [that] 

 Comic strip - Shakespeare 
 Book or movie review 

3ª
 e

sc
al

a 5- Music 
 Music and the internet 
 Comparative and superlative adjectives 

6- Technoworld  
 Cartoons about digital natives 
 Internet language abbreviations 
 Modal verbs 

4ª
 e

sc
al

a 7-  Dance 
 Short biographies 
 Linking words (but, also, yet, like, although …) 
 Pronoun reference 

8-  Painting, 
architecture and 
sculpture 

  Texts about paintings, photographs and sculptures 
  Word formation: prefixes and suffixes 
  Painting description 

 
 



 
Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: História 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Professora: Aline do Carmo Costa Barbosa 
Carga horária semanal: 3 aulas 
Carga horária anual: 120 horas 
 
1. EMENTA: 
Discussão e problematização da história do século XX a partir das transformações das nações, 
das mudanças do capitalismo e da construção da cidadania contemporânea considerando 
como fundamental as contradições da formação da república brasileira, dos desdobramentos 
das guerras mundiais e do conflito bipolar entre capitalismo e socialismo, da formação de 
concepções políticas totalitárias e populistas que perpassam várias experiências europeias e 
latino-americanas em diferentes momentos, do conjunto de movimentos de contestação da 
ordem social, política e cultural.  
 
2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS: 
  
2.1. Revoluções e o Mundo do Trabalho 
Problematização com o presente: Lutas, conquistas e retrocessos trabalhistas no Brasil atual  
- Revolução Industrial: relações de trabalho e o modo de produção capitalista  
- As transformações do Capitalismo: Segunda Revolução Industrial e Imperialismo  
- A expansão europeia: conquista, dominação e conflitos  
- A Primeira Guerra Mundial e o mal estar na civilização  
- Transformação e contestação do capitalismo: socialismo, comunismo e anarquismo. 
- A Revolução Russa 
 
2.2. Eugenia e Modernização 
Problematização com o presente:  
1 – Democracia racial como mito ainda presente na sociedade brasileira. Políticas de 
promoção da igualdade e justiça social no século XXI. 
2 – Cidadania e Participação Popular – Manifestações em 2013/2014  
- Conflitos sociais e políticos no Brasil Imperial 
- Brasil entre o Império e a República: a crise na monarquia e os diferentes projetos de 
República Expansão Cafeeira e a modernização do Brasil. 
- Imigrantes estrangeiros e o ideal da nação branca e laboriosa. 
- Abolição da escravatura e exclusão social. 
- Primeira República:  Coronelismo - Auge e Crise da República Velha 
- Expressões e contestações políticas populares: Canudos, Cangaço, Revolta da Chibata 
- Progresso e ciência: higienismo, reforma urbana e Revolta da Vacina.  
 
2.3. Nação, Estado e Totalitarismo. 
Problematização com o presente: Crise econômica, migrações e xenofobia. 
- A Crise de 1929 (crítica ao liberalismo). 
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- Formação de estados nazifascistas no pós Primeira Guerra Mundial. 
- A Segunda Guerra Mundial. 
- Revolução/Golpe de 1930. 
 Nacionalismo autoritário no Brasil: A “Era Vargas”.  
- O uso de mídias e tecnologia da comunicação na legitimação e consolidação de Estados 
autoritários/totalitários: cartazes, rádio, cinema. 
 
2.4. Conflitos ideológicos 
Problematização com o presente: Identidades (e discursos) da esquerda e da direita no Brasil 
atual: as eleições de 2014.  
A Comissão da Verdade e a Memória da Ditadura: o regime militar ficou no passado? 
- Guerra Fria: a política da bipolaridade. 
- América Latina no pós-guerra: a consolidação dos governos populistas. 
- A Revolução Cubana.  
- Ditaduras na América Latina: autoritarismo e resistência. 
 
 



 
Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Geografia 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Professora: Rusvênia Luzia B. Rodrigues da Silva 
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Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Filosofia 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Professor: Fabrício David de Queiroz 
 
Carga horária semanal: 2 aulas 
Carga horária anual: 80 aulas 
 
EMENTA DA DISCIPLINA 
 A política, isto é, as formas que o homem tem encontrado de organizar e manter a vida 
coletiva.  
 
I - OBJETIVOS 

 Compreender as práticas políticas em sua constituição histórica. 
 Compreender como a experiência política ajuda o homem na construção de sua 

vida coletiva. 
 

II – CONTEÚDOS 
 
 TEMÁTICA: O homem e a política 

 
1ª Escala  
 1. O homem é um ser político. 
 2. Ética e política 

3. Indivíduo e sociedade. 
2ª Escala 

3. Cidadania e política. 
3.1. A cidadania na história. 
3.2. Direitos e deveres. 
3.3. Cidadania e democracia. 

4. O mundo globalizado.  
3ª Escala 

5. Cidadania e ecologia. 
6. A democracia. 

4ª Escala 
7. Direitos humanos: quais direitos? 
8. A ideologia. 
9. Os meios de comunicação de massa 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução à 
filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
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___. Temas de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998. 
 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. São Paulo: Atual, 2002. 
 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 
 
FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com a arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.   
 
GALLO, Sílvio. Ética e cidadania. Campinas: Papirus, 2003. 
 
MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
SÁTIRO, Angélica; WENSCH, Ana Miriam. Pensando melhor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 
    

 
 

 



 
Plano de Curso – 9º Ano – 2015 

 
Disciplina: Sociologia 
Nível: Fundamental - Série: 9º ano - Turmas: A e B 
Professor: Danilo Rabelo 
 
I - Identificação  

Unidade Acadêmica: Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) 

Curso: Ensino Fundamental – 9° Ano 

Disciplina: Sociologia 

Carga Horária Semanal: 2 horas Carga Horária Total: 80 horas 

Ano/Semestre: 2015 Turno/Turma: Matutino, Turmas A e B 

Professor: Dr. Danilo Rabelo 

II. Ementa: 
O curso aborda as questões identitárias em sua dinâmica social, isto é, o reconhecimento dos 
alunos como portadores de múltiplas identidades e papéis sociais. Nessa complexa rede de 
relações sociais e identitárias, também são estudadas temas relacionados à saúde, violência, 
marginalização e exclusão social. Estimular-se-á a  Pluralidade Cultural, na qual as 
alteridades são respeitadas em suas diferenças e semelhanças, buscando uma convivência 
mais harmônica baseada no respeito, na solidariedade e nos princípios democráticos.  
 

III. Objetivo Geral 
a) Apresentar ao aluno a realidade social, compreendida como o conjunto de fatos e 
conhecimentos historicamente produzidos; 
b) Motivar o aluno à interrogação da realidade social; 
c) Proporcionar ao aluno os conceitos necessários à interrogação da realidade social e à 
apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos; 
d) Despertar no aluno inquietações, para que ele questione seus valores e a realidade social. 
 

IV. Objetivos Específicos 
a) Proporcionar ao aluno acesso aos conhecimentos sociológicos como instrumento de 
superação da visão do senso comum, visões esquemáticas e estereotipadas da sociedade na 
qual está inserido; 
b) Proporcionar ao aluno apropriação dos conhecimentos sociológicos como instrumento de 
uma compreensão mais elaborada, histórica e crítica da sociedade brasileira; 
c) Possibilitar ao aluno o contato e iniciação à análise crítica de diversos bens culturais – 
vídeos, filmes, artigos de jornais e revistas, conferências, etc, buscando desenvolver a 
formação de opinião e o debate; 
d) Estimular o aluno a refletir o momento histórico em que vive, de modo que se perceba 
como cidadão ativo, comprometido com uma participação crítica dentro e fora da escola.  
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V. Conteúdos:  
 
Eixo Temático: Orientação Sexual 
- Relações de gênero; 
- Prostituição e exploração sexual.  
 
Eixo Temático: Saúde 
- Dependência química: drogas, alcoolismo e tabagismo; 
- Sociologia do esporte: das práticas amadoras à manipulação ideológica  
- Status, aceitação e exclusão social por meio das imagens e práticas corporais no cotidiano. 
- A doença como mecanismo de exclusão social e as políticas públicas de saúde. 
 
Eixo Temático: Ética e Cidadania 
-Sociedades Indígenas no Brasil Contemporâneo; 
-A terceira idade no Brasil atual e o Estatuto do Idoso; 
- Marginalização, criminalidade e sistema penitenciário;  
-A cultura da agressão: violência nas cidades. 
- Inclusão ou integração? Os portadores de deficiência e a sociedade. 
 
Observação: pode-se inserir algum tema não contemplado: normas sociais, valores e 
processos de individuação e socialização; moda e comportamento; linguagem e identidade 
social etc.  
 

VI. Metodologia e Recursos 
 
    A seleção dos conteúdos programáticos foi orientada em torno de eixos temáticos 
articulados ao campo epistemológico das ciências humanas em geral, e sociais, em 
particular, como alternativa para a introdução em ciências sociais no ensino fundamental. 
Além disso, esta seleção encontra-se de acordo com os temas transversais propostos pelo 
MEC para os terceiro e quarto ciclos, embora os temas transversais não sejam privilégio de 
uma disciplina em especial, mas da convergência interdisciplinar. Entretanto, reitera-se que 
tais temas encontra-se dentro dos objetos de estudo das ciências sociais, merecendo a nossa 
atenção. 

O ensino temático, por meio do enfoque cronológico, permite a possibilidade de 
comparar e perceber as diferenças e semelhanças estruturais em sociedades e culturas 
separadas no tempo e no espaço. Por outro lado, o enfoque sincrônico permite a análise e a 
comparação entre sociedades contemporâneas dentro de uma perspectiva relativista que não 
privilegia uma em detrimento da outra. 

A convergência interdisciplinar permite a articulação temática e aflorar as respectivas 
possibilidades explicativas oferecidas pelas diferentes ciências e formas de saber 
(Geografia, História, Filosofia, Antropologia, Artes, Ciências Sociais, Matemática, 
Biologia, etc.). 

 O processo de ensino e aprendizagem ocorrerá por meios de aulas expositivas, 
seminários realizados por especialistas convidados e/ou pelos alunos, júris simulados, 
debates, painéis integrados, etc., privilegiando o diálogo entre professor e alunos. 

As aulas serão planejadas objetivando uma maior participação dos alunos. Para isto,  em 
cada aula serão escolhidos líderes entre os alunos por escalação. Realizadas em forma de 
plenário, as aulas estimularão a criatividade, o espírito de liderança, de participação em 
grupo, etc. 



Para um maior detalhamento dos procedimentos metodológicos, foram relacionados os 
métodos abaixo que serão utilizados durante o ano letivo:   
a) Método de exposição pelo professor (apresenta, explica, demonstra, ilustra, exemplifica). 
b) Método de trabalho independente (os alunos desenvolvem tarefas dirigidas e orientadas 
pelo professor ex: estudo dirigido ou leitura orientada, investigação e solução de problemas, 
sínteses preparatórias ou de elaboração posterior à aula). 
c) Método de elaboração conjunta (aula dialogada ou conversação didática sobre o tema, 
perguntas instigadoras de discussão e de buscas de novos olhares para a questão em estudo). 
d) Método de trabalho em grupo (os alunos em cooperação desenvolvem tarefas propostas 
pelo professor, comunicam os resultados à classe e se estabelece uma conversação didática 
dirigida pelo o professor. Ex: debates, Philips 66, tempestade mental, Gv-Go, seminários). 
e) Método de projetos (investigação de um tema previamente selecionado. Exige 
planejamento, execução, coleta e organização de dados, sistematização e apresentação dos 
resultados). 

Os principais recursos didáticos que serão utilizados: 
a) Textos de sociólogos, historiadores e cientistas políticos; 
b) Reportagens de jornais e revistas, filmes e documentários sobre temas atuais; 
c) Análise e discussão de textos produzidos pelos alunos a partir de diferentes estímulos 
(análise de reportagens de jornais e revistas, relatórios críticos de filmes e/ou palestras, 
leituras de textos literários de diferentes períodos, etc.) objetivando o debate e a formação 
de opinião. 

VII. Processos e Critérios de Avaliação 
A avaliação ocorrerá de forma contínua, abandonando a visão obsoleta de que apenas 

provas, trabalhos e testes são instrumentos eficazes de avaliação. Em qualquer avaliação 
sempre haverá margem para a subjetividade tanto por parte de quem avalia quanto por quem 
é avaliado. Assim, a avaliação contínua que propomos buscará enfatizar os aspectos 
qualitativos, sem descuidar dos aspectos quantitativos. Para tanto, serão adotados os 
seguintes critérios: as relações interpessoais (respeito pelo grupo e seus membros, 
solidariedade, etc.), pontualidade, criatividade, produtividade e domínio de conceitos e 
conteúdos intrínsecos à disciplina.  
O curso também tem como objetivo o desenvolvimento de competências e habilidades tais 
como aquelas que foram definidas pelo educador colombiano Bernardo Toro. Para esse 
educador, “A escola tem a obrigação de formar jovens capazes de criar, em cooperação com 
os demais, uma ordem social na qual todos possam viver com dignidade” e, “para que seja 
eficiente e ganhe sentido, a educação deve servir a um projeto da sociedade como um todo”. 
Portanto, ele defende que a prioridade seja o convívio na democracia, cuja base é a 
tolerância. 
 Partindo de uma visão sobre as realidades, social, cultural e econômica, Toro 
elaborou uma lista onde identifica as sete competências que considera necessárias para 
desenvolver nas crianças e jovens para que eles tenham uma participação mais produtiva no 
século XXI: 

1) Domínio da leitura e da escrita; 
2) Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas; 
3) Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos, situações; 
4) Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social; 
5) Receber criticamente os meios de comunicação; 
6) Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação; 
7) Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. 

 



Outrossim, Toro acrescentou uma oitava capacidade à sua relação: a de desenvolver 
uma mentalidade internacional. “Quando o jovem chegar à idade adulta, seu campo de 
atuação será o mundo” (1998). Além disso, ele valoriza também o que chama de saber 
social, um conjunto de conhecimentos, práticas, valores, habilidades e tradições que 
possibilitam a construção de sociedades e garantem as quatro tarefas básicas da vida: 
cuidar da sobrevivência, organizar as condições para conviver, ser capaz de produzir o 
que necessitamos e criar um sentido de vida. 

Outras habilidades, mais específicas ao ambiente escolar, as quais serão enfatizadas 
no processo de ensino-aprendizagem, podem ser classificadas em habilidades cognitivas 
e comportamentais:.  

 
HABILIDADES COGNITIVAS 
- Leitura e interpretação de textos; 
- Interpretação de imagens (filmes, obras de arte, cartazes, publicidade, mapas etc.); 
- Interpretação de dados (tabelas, gráficos, quadros). 
 
HABILIDADES COMPORTAMENTAIS 
- Convivência e trabalho em equipe; 
- Respeito às diferenças sociais, culturais, étnicas etc. 
- Comportamento ético.  
 

VIII. Avaliação 
Os instrumentos de avaliação serão os seguintes: 

a) provas e testes discursivos; 
b) produção de textos; 
c) Seminários, debates, júris simulados, GV-GO, painéis integrados, estudos dirigidos, 

realizados em grupo, a partir de temas previamente pesquisados e/ou estudados em sala 
de aula; 

d) Portfolio dos alunos contendo informações sobre a sua participação em sala de aula. 
 

IV. Bibliografia Básica e Complementar 
 
Bibliografia Básica 
 
ALMEIDA, T. M. H. e SORJ, B. Sociedade e política no Brasil pós-64. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Tabaco e pobreza, 
um círculo vicioso – a convenção-quadro de controle do tabaco: uma resposta. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004.  
 
________. Curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas. 
Brasília: Secretaria Nacional Antidrogas, MEC, Universidade de Brasília, 2006.  
 
COCTEAU, J. Ópio: diário de uma desintoxicação. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 
COSTA, M. C. C.. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 
1987. 
 



DIMENSTEIN, G. Meninas da noite. São Paulo: Ática, 1992. 
 
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 1991. 
 
FRANCO, M. S. de C. Homens livres na ordem escravocrata. 3ª ed. São Paulo: Kairós, 
1983. 
 
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 
 
MARTINS, J. de S. Exclusão Social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997. 
 
MASUR, J.; CARLINI E.A. Drogas: subsídios para uma discussão. 4ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2004. 
 
MEKSENAS, P. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. 4ª ed. São            
Paulo: Loyola, 1987. 
 
MOISÉS, J. Á. et al. Contradições urbanas e movimentos sociais. 2ª ed. Rio de            
Janeiro: Cedec/Paz e Terra, 1978. 
 
MORAIS, R. de. O que é violência urbana. São Paulo: Brasiliense, s/d. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 
comportamento da CID-10. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1993 
 
OLIVEIRA, L.C. de. Por que voltei às drogas? Bauru-SP: EDUSC, 1997.  
 
OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 2002.  
 
OLIVENSTEIN, C. A droga. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
 
PIRES, Cecília. A violência no Brasil. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 1985. 
 
SANTOS, J.R. dos. O que é racismo. São Paulo: Brasiliense, s/d. 
.  
SILVEIRA, D.X.;  SILVEIRA, E.D.X. Um guia para a família. Brasília: Presidência da 
República/Casa Militar/Secretaria Nacional Antidrogas, 2000. 
 
SUPLICY, M. Conversando sobre sexo. 16ª ed. Petrópolis: Vozes, 1990. 
 
______. Papai, mamãe e eu. São Paulo: FTD, 1990. 
 
______. Sexo para adolescentes. São Paulo: FTD, 1990. 
 
TIBA, I. Adolescência: o despertar do sexo. São Paulo: Gente, 1994. 
 
TOMAZZI, N.D. Sociologia para o ensino médio. 1. ed. São Paulo: Atual Editora, 2007.  
 
TORO, J.B. Códigos da modernidade: capacidades e competências mínimas para 
participação produtiva no século XXI. Porto Alegre: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, 



1998.  
 
TRINDADE, A. L. da; SANTOS, R. dos (org.) Multiculturalismo: mil e uma faces da 
escola. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 
 
Bibliografia Complementar 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômano.  São Paulo: Martin Claret,  2003. 
BIRMAN, P. Fazendo estilos, criando gêneros: possessão e diferenças de gênero em 
terreiros de umbanda e candomblé no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, Relume 
Dumará, 1995. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro 
e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 2001. 
 
CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: 
Contexto, 2004. 
 
CHARTIER, R. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL; Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.  
 
CHASSEGUET-SMIRGEL, J. Ética e estética da perversão. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1991. 
 
CHAUI, M. Repressão sexual essa nossa (des)conhecida. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
 
.COOPER, C. “'More fire': Chanting down Babylon from Bob Marley to Capleton”. In: 
REISS, T.J. (ed). Music, writing and cultural unity in the Caribbean. Trenton: Africa World 
Press Inc., 2005, p. 215-236. 
 
COSTA, J.F. A inocência e o vício: estudos sobre o homoerotismo. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 1992. 
 
DELUMEAU, J. História do medo no ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
 
DIEDRICH, M.et al. (eds.) Black Imagination and the middle passage. New York: Oxford 
University Press, 1999, p. 240-254.  . 
 
DOVER, K.J. A homossexualidade na Grécia Antiga. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. 
 
DUFFY, W.  Sugar Blues. 7ªed. São Paulo: Ground, 2005. 
 
ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1982. 
 
FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Petrópolis: Vozes, 1971. 
 
______. História da Sexualidade I: A vontade de saber. 11ª ed. Riod e Janeiro: Graal, 1993. 



 
______. História da Sexualidade 2: o uso dos prazeres. 7ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1994. 
 
______. História da Sexualidade 3: o cuidado de si. 5ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1995. 
 
______. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996. 
 
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
 
GIDDENS, A  A Transformação da Intimidade. Sexualidade, Amor e Erotismo nas 
Sociedades Modernas. São Paulo, UNESP. 1993. 
 
GLISSANT, E. Traité du tout-monde: poétique IV. Paris: Gallimard, 1997. 
 
________. Caribben Discourse: Selected essays (Le Discours Antillais, 1981). 3rd ed. 
Charlottesville,Va: Caraf Books, 1999. 
 
________.Poetics of Relation. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.  
 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1988. 
 
_____. A representação do eu na vida cotidiana. (trad. Maria Célia S. Raposo). 16. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2009.  
 
 
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 5ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
 
________. Da Diáspora: Identidades e mediações culturais (org. Liv Sovik). Belo 
Horizonte: Ed. UFMG: Brasília: UNESCO, 2003. 
 
HITE, S. O relatório Hite sobre sexualidade masculina. São Paulo: Difel, 1982. 
 
HOBBES, T. O Leviatã. 4ª ed. São Paulo: Nova Cultura, 1998. Col. Os Pensadores. 
JOLY, M. Introdução à Análise da Imagem.  7ª ed. Campinas: Papirus, 1996.  
KINSEY, A.  et al. Sexual behavior in the human female. New York: Pocket Books, 1965.  
 
LEITES, E. A consciência puritana e a sexualidade moderna. São Paulo: Brasiliense, 1997 
 
LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. Lisboa: Presença, São Paulo: Martins Fontes,            
1953. 
 
LEYLAND, W. (org.) Sexualidade e criação literária. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1980.  
 
MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Atlas, 1984. 
 
MOTT, L. “Assassinato de homossexuais: manual de coleta de informações, sistematização 
& mobilização contra crimes homofóbicos”. Salvador: Grupo Gay da Bahia, 2000. 
 



MORIN, E. A Cabeça Bem Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2002a. 
 
_______. (org.) A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002b. 
 
_______. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 9ª ed. São Paulo:Cortez; 
Brasília: UNESCO, 2004.  
MUNANGA, K. Superando o racismo na escola. Brasília: MEC, Secretaria de Educação 
Fundamental, 1999.  
NOLASCO, S. O mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 
ONU (Organização das Nações Unidas). Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
Goiânia: Secretaria de Justiça; Superintendência de Direitos Humanos, 1988.  
 
PETRÕNIO. Satiricon. Rio de Janeiro: Martins Claret, 2002. 
PIERUCCI, A.F. Ciladas da diferença. São Paulo: Ed 34, 1999. 
PRIORE, M. Del. A mulher na história do Brasil. São Paulo:Contexto, 1994 
RUFFIÉ, J. O sexo e a morte. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. 
 
SAVIANI, D. Escola e Democracia. São Paulo: Cortez, 1983 
SILVA FILHO, A.C.P. Perversões sexuais: um estudo psicanalítico. São Paulo: EPU, 1987. 
 
TREVISAN, J.S. Devassos no paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia à 
atualidade. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. 
 
VAINFAS, R. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de 
Janeiro: Campus, 1989. 
 
VEYNE, P. “A homossexualidade em Roma”. In: ARIÈS, P.; BÉJIN, A.(orgs.). 
Sexualidades Ocidentais: contribuições para a história e a sociologia da sexualidade. 2ª ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 39-49. 
 
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 7ª ed. São Paulo: Pioneira, 
1992.  
 

X. Cronograma 
 
1° Bimestre: Drogas: um problema jurídico, de saúde e cultural 
2° Bimestre: Minorias nas sociedades complexas 
                       Violência urbana 
3° Bimestre: Gênero e sexualidade 
                      Prostituição, exploração sexual e tráfico de mulheres 
4° Bimestre: Sociologia do esporte: das práticas amadoras à manipulação ideológica 
                    Status, aceitação e exclusão social por meio das imagens e práticas corporais no 
cotidiano             
 



 
 

Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio - 2015 
 
Disciplina: Língua Portuguesa  
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Profa. Luzia Rodrigues da Silva 
 
Ementa:  

O texto e a textualidade: a frase, a oração, o período; os elementos responsáveis pela 
coesão textual (pronomes, preposições, conjunções, tempos e modos verbais, concordância 
verbal e nominal, pontuação); a coerência: a palavra e os sentidos; sentido e contexto, 
pressuposição, adequação vocabular; a intertextualidade e a interdiscursividade; os recursos 
expressivos da linguagem. Os gêneros discursivos; o discurso da mídia escrita; os gêneros 
literários; o texto como gênero escolar: o resumo, a resenha, a análise, o artigo de opinião, o 
editorial, a carta argumentativa, a narrativa, o diário.  

 
Conteúdos e Metodologia 

O eixo norteador de nossa prática pedagógica será o texto, com ênfase em sua 
dimensão discursiva. Mediante essa determinação, as atividades de análise linguística, de 
produção textual, bem como a prática de leitura de gêneros diversos, incluindo o literário, 
serão focalizadas do prisma da linguagem em uso, cujo fim é a construção de sentidos.  
Oralidade: debates a partir da leitura de textos pertencentes aos vários gêneros discursivos, 
selecionados para compor propostas de redação; discussões promovidas durante apresentação 
oral de trabalhos de pesquisa ou seminários sobre obras literárias. 
Leitura: textos de gêneros discursivos variados: o científico; o jornalístico (editorial, artigo 
de opinião, carta ao/de leitor, crônica, charge, fotografia, ilustração); o publicitário; o literário; 
o midiático. Aspectos a serem observados: pressupostos e implícitos; ambiguidade; ironia, 
paródia, paráfrase; intertextualidade e interdiscursividade. 
Escrita: Tipos textuais e gêneros discursivos. 
 1) o texto dissertativo e os recursos argumentativos, com ênfase em: resenha crítica, 
artigo de opinião, editorial; 
 2) o texto narrativo e seus elementos estruturais, com ênfase em: crônica, diário; 
 3) o texto persuasivo e seus recursos estruturais, com ênfase em: carta argumentativa, 
peça publicitária. 
Obs.: As atividades de redação prevêem um processo de reelaboração textual, mediante a 
correção do texto pela professora e retomada da escrita pelo aluno. 
Aspectos linguísticos : variação linguística, funções da linguagem; figuras de linguagem 
(ênfase na metáfora e na metonímia); intertextualidade e interdiscursividade; recursos 
expressivos da linguagem (paráfrase, paródia e ironia); coesão textual (uso de pronomes, 
conjunções, preposições, tempos, modos e pessoas verbais; uso da pontuação); coerência 
textual, escolha lexical e adequação vocabular, aspectos sintático-semânticos (pressupostos, 
implícitos, ambiguidade, paródia, paráfrase, intertextualidade, interdiscursividade. 
 A produção escrita do aluno será um dos materiais linguísticos explorados nas atividades 

de análise da estrutura da língua. Tais produções servirão, portanto, como um referencial 
para o estudo gramatical. 

javascript:pagina_inicial\('79'\);


 
O texto literário  
 Para a prática efetiva de leitura, serão trabalhados os seguintes títulos indicados como 

leitura obrigatória, além de quatro títulos de livre escolha: 
Obras literárias: 

1. O pagador de promessa, de Dias Gomes. Editora: Ediouro; 
2. O metro nenhum, de Francisco Alvim. Editora: Companhia das Letras 
3. Reprodução, de Bernardo Carvalho. Editora: Companhia das Letras 
4. Pomba enamorada e outros contos, de Lygia Fagundes Telles. Editora L&PM 
* As atividades de leitura das obras escolhidas contemplarão exposição de análises e 
estudos de críticos, abordando aspectos significativos da composição textual. 

 
Para a avaliação, serão consideradas: as atividades de leitura, a produção escrita e a 
apresentação oral de trabalhos (individuais e/ou grupos), as atividades realizadas em casa, no 
caderno, a auto-avaliação. 
 Entendida como processo, a avaliação será qualitativa e quantitativa, visando ao 
comprometimento do educando com o desenvolvimento de sua aprendizagem. E, como o 
exercício com a palavra é fundamental para a aquisição e domínio da língua, a produção da 
leitura e da escrita assume dimensões maiores, devendo ser considerada significativa para o 
resultado final da avaliação. Serão adotados os seguintes critérios: assiduidade, pontualidade, 
criatividade, produtividade, domínio de conceitos e conteúdos intrínsecos à disciplina.  
 
Referências bibliográficas 
ANTUNES, I. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. 
São Paulo: Parábola, 2007.  
BAGNO, M. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2011. 
 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico na ciência da linguagem. 7.ed. São Paulo: Hucitec, 1995. 
GANCHO, C. V. Como analisar narrativas. São Paulo: Ática, 1991. 
KOCH, I. V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 1998. 

http://www.lpm.com.br/autores/go.asp?AutorID=637183


 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Matemática 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Prof. Marcello Lucas 
 
Carga horária semanal/turma: 03  
Carga horária anual/turma: 120 
 
 O presente Plano de Ensino descreve e normatiza os elementos que estruturam o 
trabalho do professor e do aluno, a ser realizado neste ano letivo, com o intuito de nortear e 
normatizar as ações desenvolvidas, para potencializar o ensino e a aprendizagem da 
Matemática. 
 O Plano de Ensino está disponibilizado na íntegra no sítio do CEPAE e em sala de 
aula, ao aluno é entregue e discutido uma síntese desse plano, denominada de Apresentação 
Didática, a qual está anexada a este texto no final.  
 
1. Ementa 
 

Dentre as atividades desenvolvidas no cotidiano, raras são aquelas que não lidam com 
o conhecimento matemático. Esse conhecimento está tão inserido nesse meio e nas relações 
que ali se dá que faz com que seja utilizado mesmo sem que as pessoas se deem conta de seu 
uso. 

Nos dias atuais, a Matemática é uma linguagem e, ao mesmo tempo, uma das 
ferramentas essenciais para o individuo compreender o meio no qual se está inserido.  

Desse modo, o estudo da Matemática contribui para desenvolver no individuo 
habilidades e conhecimentos capacitando-o para análise e entendimento desse meio social 
gerando subsídios para a tomada de decisões e a conquista de vida satisfatória em 
comunidade. 

 
   

2. Objetivos 
 

Desenvolver o ensino da matemática numa perspectiva ampla, sem descuidar dos aspectos 
específicos do conteúdo matemático, mas que também contribua para o desenvolvimento 
de habilidades inerentes a esse conhecimento e a de outras que complementam a formação 
do individuo para a vida em sociedade. 
O ensino de Matemática nas primeiras séries do Ensino Médio tem como objetivos propor 
situações de aprendizagens nas quais o aluno possa: 
 

 Desenvolver o hábito de investigação e exploração na resolução das atividades; 
 Conceber o conhecimento matemático como uma ferramenta para a análise e 

compreensão do meio no qual ele está inserido; 
 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, interpretando-as e 

analisando-as criticamente; 
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 Ser capaz de descrever, representar e apresentar resultados com precisão e 
argumentar sobre suas conjecturas, fazendo o uso da linguagem oral e escrita, 
construindo relações entre a língua materna e a linguagem matemática e as suas 
representações; 

 Identificar e estabelecer relações entre a Matemática e as diferentes áreas do 
conhecimento; 

 Desenvolver a autoestima e a segurança na sua capacidade de construir 
conhecimentos e a perseverança na busca de resultados; 

 Desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo de modo cooperativo em busca de 
soluções, sendo capaz de identificar o que é consensual ou não, ouvir e respeitar a 
opinião dos demais, mesmo quando não forem de acordo com o seu ponto de vista; 

 Desenvolver a habilidade da leitura crítica da informação, identificar e ler as 
informações latentes e assim, ir além da mera decodificação dos símbolos e 
interpretação dos dados matemáticos e da decodificação de um texto; 

 Sentir-se confortável para expressar suas opiniões, seu ponto de vista e suas 
estratégias contribuindo com as aulas. 

 
3. Eixos Estruturais/Conteúdo  
 
Série Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados 

1º Ano 

 Conjuntos numéricos; 
  Funções: Afim, Quadrática, 

Exponencial, Logarítmica; 
 Sequências: PA e PG. 

 Relações 
trigonométricas no 
triângulo retângulo. 

 Lei dos Senos e 
Cossenos 

 

 
 A distribuição dos conteúdos nas respectivas escalas e nos respectivos anos está 
anexada no final desse texto. 
 
4. Metodologia 
 

As aulas são conduzidas por meio do diálogo. O professor assume a postura de incentivar e 
criar situações propícias para que os alunos interajam com o professor e com os demais 
colegas ao longo das discussões do conhecimento matemático.  
Na condução das aulas para o desenvolvimento do conteúdo, a investigação matemática e a 
resolução de problemas são usadas de modo que os conceitos, ideias e procedimentos 
sejam abordados por meio da exploração de uma situação problema contextualizada, para 
favorecer e incentivar os alunos a elaborar e testar hipóteses e diferentes estratégias de 
resolução. 
Ao longo das aulas para a exploração do conteúdo matemático, com o intuito de favorecer 
as condições propicias para que os alunos possam construir seu conhecimento matemático, 
poderão ser utilizados recursos audiovisuais, as tecnologias da informação e comunicação, 
aspectos da história da matemática, calculadoras, jogos, jornais e revistas, literatura e livros 
paradidáticos, aulas de campo, a produção e publicação de um jornal eletrônico de 
matemática e outros materiais e instrumentos que auxiliam na reflexão e percepção de 
fatos matemáticos. 
 

5. Avaliação 
 



 A avaliação em Matemática é concebida de forma a permitir que aflorem as diversas 
competências de cada um, sem se descuidar dos aspectos lógicos-matemático, a ser 
privilegiado num curso de Matemática, mas também, valorizando e incentivando o uso das 
qualidades individuais dos alunos, na abordagem e utilização do conhecimento matemático, 
sem marginalizar aqueles com menor afinidade com a Matemática.  

Desse modo, aponta-se para uma avaliação contínua e diversificada com o uso de 
atividades de avaliação diversificadas que possibilitam ao professor perceber a compreensão 
do aluno sobre o conhecimento matemático. 

Dentre esses instrumentos de avaliação podem ser usados ao longo do ano letivo 
atividades elaboradas pelos alunos; construção de artigos de análise/opinião; elaboração de 
relatório sobre atividade desenvolvida e/ou aulas; produção e apresentação de trabalho de 
pesquisa; atividade de elaboração e correção de exercícios; exercícios do livro texto; provas; 
testes; criação, manutenção e atualização de blog(s) e/ou site(s) relacionado(s) à disciplina, 
elaboração e publicação de jornal eletrônico com foco no conhecimento matemático e outros 
que poderão ser desenvolvidos ao longo do ano letivo. 
 Com intuito de contribuir para que o aluno estude diariamente além da sala de aula, se 
auto organize e faça uso racional do seu tempo, os instrumentos de avaliação poderão ser 
utilizados com ou sem aviso prévio. Tais instrumentos poderão ser resolvidos em sala de aula 
ou em casa; de forma individual ou em grupo; com ou sem consulta/pesquisa ou  uma 
combinação entre estas formas. 

Dentre os instrumentos de avaliação as atividades individuais realizadas em sala 
possuem maior peso para a elaboração do conceito da escala. 

 
5.1 – Atividade de Produtividade:  
 
Constituem um ponto de partida para que o aluno estude além da sala de aula. O conteúdo 
dessas atividades contribui para o processo de apropriação do conhecimento matemático 
discutido em sala e assim, ajudam os alunos na consolidação da aprendizagem desse 
conhecimento. 
 
5.2 – Atividades do CEPAE: 
 
 Ao longo do ano letivo o CEPAE promove diversas atividades como, por exemplo, 
LUDENS, OBMEP, SIMULADO, CIRCULA, entre outras. A participação efetiva e 
compromissada dos alunos nessas atividades é obrigatória, pois cada atividade irá gerar um 
conceito que, junto com os demais conceitos, serão utilizados para compor o conceito final 
da escala.  
 
5.3 – Conceito Final da Escala: 
 

O Conceito Final da Escala será elaborado a partir dos conceitos obtidos nas 
diversas atividades realizadas ao longo da escala e do conceito gerado pelo conjunto das 
atividades de produtividade.   
Atividades realizadas em sala e individual terão maior peso na elaboração do conceito final 
da escala.  
 
5.4 – Ferramentas de Registro e Acompanhamento: 
 
Ao longo do ano letivo, o desenvolvimento dos alunos é acompanhado de forma pontual, 
criteriosa e individual, sendo documentado e registrado nas fichas de acompanhamento. 



Tais registros apontam tanto as ações propostas e desenvolvidas com o intuito de contribuir 
com a aprendizagem quanto às atitudes e o desempenho dos alunos frente às ações 
propostas.  
O acompanhamento individual visa identificar dificuldades específicas do aluno e propor 
ações de recuperação imediata de conteúdos, habilidades, posturas e atitudes necessárias ao 
processo ensino e de aprendizagem. Desse modo, espera-se que tal procedimento contribua 
para que o aluno compreenda o conhecimento matemático e assim favorecer a 
aprendizagem e, por consequência, conquistar um conceito satisfatório ao final da escala. 
O aluno tem acesso às fichas de acompanhamento e ao Professor, em horário extraclasse, 
determinado ao longo do ano letivo. 
 
5.5 – Da entrega das atividades solicitadas: 
 
É de inteira responsabilidade do aluno se inteirar das atividades solicitadas, de resolvê-las 
com qualidade e entregá-las ao Professor no prazo determinado.  
Caso o aluno não esteja presente na solicitação e/ou data de entrega da atividade, é de sua 
responsabilidade apresentar à Coordenação Pedagógica do Ensino Médio, justificativa 
plausível e amparada pela lei vigente, pois somente assim terá o direito de refazer a 
atividade perdida.  
 
5.6 – Da corresponsabilidade dos alunos: 
 
 No processo de ensino e de aprendizagem é de extrema importância que o aluno seja 
corresponsável. Desse modo, é necessário que se envolva com o máximo empenho e 
desenvolva as atividades propostas com a qualidade necessária.  

Quanto às atitudes em sala de aula e fora dela, em relação ao estudo da Matemática, 
espera-se que sejam condizentes com essa corresponsabilidade e demonstradas com a 
pontualidade, estudos além da sala de aula, com os materiais necessários e outras que 
contribuem com a aprendizagem da Matemática. 
 
5.7 – Atendimento: 
 
Horário semanal no contra turno para que o aluno possa receber ajuda do Professor e/ou 
Monitores sobre suas dúvidas do conhecimento matemático. 

A participação do aluno no atendimento é registrada em ficha apropriada e só será 
considerada válida se houver envolvimento efetivo do aluno, demonstrado pelo seu interesse 
em aprender; questionando sobre as suas dúvidas; atitude positiva em fazer a(s) atividade(s) 
solicitada(s) e o empenho efetivo em resolvê-las; ao longo do tempo mínimo, efetivo, de uma 
hora/aula (45 minutos).  

Ao longo da escala, o Professor poderá indicar e/ou convocar alunos ao atendimento. Essa 
indicação/convocação poderá ocorrer em função da dificuldade apresentada ou pelo 
condicionamento dado pelo Conselho de Classe.  
A convocação do aluno será feita em sala de aula e registrado em documento próprio com 
a ciência do aluno e neste caso, a presença do aluno é obrigatória. A coordenação de curso 
e os responsáveis serão avisados da convocação do aluno ao atendimento. 

 
 
6. Referências Bibliográficas 
 



IEZZI, Gelson, et al. Matemática: ciência e aplicações. Volumes 1 e 2. São Paulo: Saraiva, 
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IMENES, Luiz Márcio Pereira. LELLIS, Marcelo. Matemática: Imenes & Lellis. São Paulo: 
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LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a 
prática. 2 ed. Salvador: Malabares Comunicação e Eventos. 2005.  
 
SANTOS, Vânia Maria Pereira dos. Avaliação de aprendizagem e raciocínio em matemática: 
métodos alternativos. Rio de Janeiro: FNDE, 1997. 
 
SMOLE, Kátia Cristina Stocco & DINIZ, Maria Ignez Diniz. Matemática: volume 1 e 2: São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
 

 
Goiânia, fevereiro de 2015. 

 
Apresentação Didática 

 
 

Metodologia: a abordagem do conhecimento matemático terá como base as aulas dialogadas 
nas quais será incentivada a participação ativa dos alunos. Como estratégia de ensino, poderão 
ser utilizados diversos recursos pedagógicos como a resolução de problemas, a investigação 
matemática, fatos da história da Matemática, as tecnologias de comunicação e informação, 
calculadoras, jogos, jornais, revistas, literatura, artes plásticas, materiais e instrumentos de 
desenho, livros didáticos e paradidáticos e outros que puderem contribuir com a aprendizagem 
da matemática numa perspectiva ampla. 

Avaliação: a avaliação em Matemática é concebida de forma a permitir que aflorem as 
diversas competências de cada um sem se descuidar dos aspectos específicos desse 
conhecimento. Desse modo, serão usados diversos instrumentos de avaliação e a aplicação 
de qualquer um desses instrumentos de avaliação poderá ser feito com ou sem aviso 
prévio.  
Atividade de Produtividade: constituem um ponto de partida para que o aluno estude 
além da sala de aula. O conteúdo dessas atividades contribui para o processo de 
apropriação e construção do conhecimento discutido em sala ajudando o aluno consolidar a 
sua aprendizagem. O conjunto das atividades de produtividade e o desempenho do aluno 
nessas atividades serão usados para a construção do conceito final da escala em 
Matemática. 
Perda de Atividade: é de inteira responsabilidade de o aluno inteirar-se das atividades 
solicitadas, de resolvê-las e entregá-las ao Professor no prazo determinado. Tais atividades 
não serão recebidas fora do prazo determinado, salvo quando amparadas pela lei vigente. 
Conceito Final da Escala: Será elaborado a partir dos conceitos obtidos nas atividades, 
das atividades de produtividade do desempenho do aluno nessas atividades. Na construção 
do conceito final, as atividades realizadas em sala de modo individual e sem consulta, terão 
maior peso.  
Atividades do CEPAE: a participação dos alunos nas atividades denominadas LUDENS, 
OBMEP, SIMULADO e CIRCULA será obrigatória, pois essa participação irá gerar um 
conceito que será usado para a composição do conceito final da escala na qual a atividade 
foi realizada. 



Atendimento: é o horário semanal no contra turno para estudo da Matemática monitorado 
por estagiários e/ou pelo professor da turma. A participação do aluno é registrada e só será 
considerada válida, se houver envolvimento efetivo do aluno nas atividades realizadas no 
atendimento. O Professor poderá solicitar a presença obrigatória de alguns alunos. 
Instrumentos obrigatórios na sala de aula: é necessário que o aluno tenha, em todas as 
aulas, o seu material básico: lápis, caneta, borracha, caderno de matemática e livro didático 
e, quando solicitado, os instrumentos de desenho. Não é permitido o uso do celular em 
sala. O aluno poderá ser expulso ou impedido de assistir a aula caso não porte tais 
materiais antes do inicio da aula. Nesse caso irá trabalhar o conteúdo sozinho na 
coordenação e apresentar uma produção ao professor no final do tempo da aula. 

Pontualidade: é necessário que o aluno esteja na sala de aula no horário estipulado, uma vez 
que, ele só poderá entrar, após o Professor, se possuir uma justificativa plausível do atraso. O 
aluno só poderá sair de sala em caso de muita necessidade e após a autorização do Professor. 
Corresponsabilidade do aluno: o aluno é corresponsável pelo processo de ensino e de 
aprendizagem da Matemática. Para isso ele deve assumir uma atitude condizente com essa 
responsabilidade, proceder com os estudos diários além da sala de aula, buscar ajuda para 
resolver suas dúvidas, fazer com qualidade e empenho todas as atividades entregando-as no 
prazo determinado e participar dos atendimentos. Tais ações em conjunto com as ações 
realizadas pelo professor criam as condições propícias para a aprendizagem. 
  

Goiânia, fevereiro de 2015. 
 
 
___________________________________                            

____________________________ 
                  Marcello Lucas                                                                         Aluno(a) 
Professor de Matemática CEPAE – UFG 

 
 
 
Visto do(s) responsável (is): 
____________________________________________________em: ___/___/____ 
 
 

Distribuição de Conteúdo  
 

 1º Ano – Ensino Médio – 2015  
 
 

ESCALAS CONTEÚDOS 



Primeira Escala 
20/01/2015 

à 
17/04/2015 

 

Trigonometria do triângulo retângulo 
Conjuntos Numéricos  
Funções 
 

Segunda Escala 
22/04/2015 

à 
03/07/2015 

 

Função do 1º Grau 
Função do 2º Grau 
 

Terceira Escala 
05/08/2015 

à 
02/10/2015 

 

Função Exponencial 
Função Logarítmica 
 

Quarta Escala 
05/10/2015 

à 
15/12/2015 

 

Função Modular 
Sequências 

 
Goiânia, fevereiro de 2015. 

 
Marcello Lucas 

Professor de Matemática 1º Anos A e B – EM  
 

 
 

 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio– 2015 

 
Disciplina: Biologia 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Maria Izabel Barnez Pignata (1º A); Maria Izabel Barnez Pignata (1º 
Semestre - 1º B) e Ana Maria da Conceição (2º Semestre - 1º B) 
 

Disciplina: BIOLOGIA  (Núcleo Básico)                                                                                                                          
Subárea: BIOLOGIA 
Nível: Ensino Médio                          Série: 1ª                                Turma(s) – A e B                                                  
Ano letivo: 2015 
Professoras responsáveis: Maria Izabel Barnez Pignata 
Carga horária anual: 80 horas-aula por turma                                Carga horária semanal: 02 
horas-aula por turma       
Ementa  
O ensino de Biologia deverá permitir a contextualização de conhecimentos e produzir 
vivências que transportem o aluno ao cerne dos problemas que geram conhecimento, 
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ajudando-o a desenvolver hábitos de que necessita para tornar-se capaz de pensar e tomar 
decisões como cidadão consciente e imbuído na construção de uma sociedade mais justa. 
Objetivos  
A Biologia no Ensino Médio pretende levar o aluno a compreender a importância social, 
cultural e científica da Biologia através do conhecimento de suas inúmeras aplicações; 
vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Biologia, promovendo o 
desenvolvimento de suas habilidades de observação, investigação, análise e interpretação; 
dominar conceitos e princípios fundamentais da Biologia, a partir de aprendizagem 
significativa, com a compreensão real dos processos e fenômenos biológicos, evitando a 
memorização.  
Conteúdo 
 ECOLOGIA – ORIGEM DA VIDA – BIOLOGIA DAS CÉLULAS       
Estratégias metodológicas 
Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de recursos 
audiovisuais: data-show, filmes; 3. excursões pedagógicas, aulas de campo e laboratório, 
com elaboração de relatórios; 4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. pesquisas em livros, 
revistas especializadas e de divulgação, jornais, Internet e junto à comunidade; 7. elaboração 
de mapas conceituais; 8. jogos e brincadeiras (atividades lúdicas). 
Interdisciplinaridade 
Possível  integração de conteúdos com as disciplinas  Química, Física, Português, Linguas 
Estrangeiras, Artes, Educação Física, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 
Avaliação 
A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, valorizando o 
aluno em todos os seus aspectos e particularidades: avaliações escritas, individuais e 
sem consulta, apresentações orais, participação nas aulas, resolução de tarefas, 
entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e na entrega de tarefas; 
desempenho nos exames simulados; auto-avaliação; acompanhamento dos alunos com 
dificuldade, através de atendimento diferenciado, no período vespertino. 
Bibliografia 
AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia - Biologia das células. v. 1. 3. ed.  São 
Paulo: Moderna, 2010. 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.   Fundamentos da Biologia moderna. V. único. 4. ed. São 
Paulo: Moderna, 2008.     
ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Ensino Médio: Ciências da Natureza, 
Matemática e Suas Tecnologias.  Brasília: MEC/SEMT, 1999. 
BRASIL. Cadernos: Juventude, saúde e desenvolvimento. v.1. Brasília: MS/SPS, 1999. 
FELTRIN, A.E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença. 
São Paulo: Paulinas, 2005. 
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. V.1. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

         MALDONATO, M.  A mente plural – Biologia, evolução e cultura. São Paulo: Unimarco, 
2005. 
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e 
espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.   

          REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível em: 
http://www.cienciahoje.uol.com.br 
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: 
http://www.revistaescola.abril.com.br  

         SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção. 
Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2011. 

http://www.cienciahoje.uol.com.br/
http://www.revistaescola.abril.com.br/


         Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc. 
               Goiânia, 20 de janeiro  de 2015. 

 
 
        



 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Ed. Física 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Profa. Aline 
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Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio– 2015 

 
Disciplina: Artes 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Prof. Wanderley Alves dos Santos 
 
Ementa: o ensino de arte objetiva estimular habilidades de criação e percepção visual. 
Estudar-se-á, nesta sequência de unidades temáticas, a arte contemporânea e seus aspectos 
sócio-históricos e a cultura visual digital em fotografia artística e seus meios de captação, 
distribuição e manipulação. 
I - II ESCALA 
 O que é arte contemporânea? 

 Pop Art; 
 Body Art; 
 Minimalismo; 
 Hiper-realismo; 
 Instalação; 
 Performance artística. 

 
III - IV ESCALA 
Introdução a fotografia artística digital: 

 Introdução a história da fotografia; 
 Fotojornalismo; 
 Regra do terço; 
 Fotografia artística e perspectiva. 
 Vídeo arte. 

Método avaliativo: 
Produção visual individual e em grupo; apresentação de relatório de vídeos, apreciação 
dirigida. 
REFERÊNCIA: 
 
BARBOSA, A. M. A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
 
GIANNETTI, C. Estética Digital: sintopia  da arte, a ciência e a tecnologia. Belo Horizonte: 
C/Arte,2006. 
PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 1994. 
PEREIRA, H. K. Como usar Artes Visuais na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2007. 
SOUZA, L. P. Roteiro Didático da Arte na Produção do Conhecimento. Campo Grande: 
UFMS, 2005. 
HERNANDEZ, F. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho.Porto Alegre: 
Artes Médicas,1999. 
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Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio– 2015 

Disciplina: Espanhol 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Iris Oliveira de Carvalho e Renata Gornattes 
 

A Língua Estrangeira ESPANHOL (LE) foi escolhida no ano de 2005, respeitando a 
Lei nº 11.161/2005 de oferta obrigatória da LE no Ensino Médio. Assim, o aluno do 1ª ano do 
EM cursará durante este ano a Língua Espanhola e outra Língua Estrangeira de livre escolha. 
Dentro da proposta de LE, reestruturada no ano de 2005, os alunos desta série terão duas aulas 
semanais. Por meio do uso de livro didático, canções, jogos, trabalhos orais e escritos, filmes 
e da interação com os colegas e com o professor, pretendemos preparar o aluno para adentrar 
no universo cultural e pluralizado.  
EMENTA 
Desenvolver no aluno a competência comunicativa para que ele saiba interagir 

adequadamente às várias situações comunicativas, propósitos e papéis dos participantes em 

língua espanhola. 

 
 
CONTEÚDO 
  

O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola será composto de 05 unidades (1, 2, 3, 
4 e 5) do livro Nuevo Español en Marcha, volumen 2, de Francisca Castro Viúdez, Pilar 
Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez e Carmen Sardinero Franco, Editora SGEL. Assim, os 
temas para este ano são: 
 
1. expresar gustos (verbo gustar) 
2. hablar de rutinas (verbos reflexivos e irregulares en presente de indicativo) 
3. hablar de acontecimientos en pasado (pretérito indefinido) 
4. hablar del tiempo libre 
5. hacer comparaciones (comparativos y superlativos) 
6. hablar de la familia (grados de parentesco) 
7. hablar de la casa (vocabulario de la casa) 
8. hacer descripciones de carácter (adjetivos de carácter) 
9. expresar deseos 
10. comprar y vender objetos (pronombres complemento) 
AVALIAÇÃO 

O ensino de LE no CEPAE está baseado no desenvolvimento das quatro habilidades 
(ler, ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades avaliativas em Língua Espanhola 
respeitarão essas diretrizes. Em cada uma das 4 escalas os alunos  realizarão as seguintes 
atividades avaliativas: prova oral, prova escrita, apresentação de trabalhos (orais e escritos),  
tarefas, projetos de aprendizagem e atividades avaliativas extras. A participação e a interação 
do aluno em sala de aula também serão avaliadas. 
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Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio– 2015 

 
Disciplina: Francês 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professora: Silvana Matias Freire 
 
Disciplina: Língua Francesa                                                                                             
Nível: Ensino Médio                             Série: 1º Ano                                  Turma: B 
Professores Responsáveis: Silvana Matias Freire                           
Carga horária anual: 80 horas por turma                                 
Carga horária semanal: 02 horas-aula por turma 
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da 
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos. 
 
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência lingüístico → 
relativa ao manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → 
relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa 
aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua 
coerência. 
 
Conteúdos: 1) conteúdo comunicativo → contar suas férias, descrever suas origens, 
situar lugares (cidades, países) em um mapa, situar um acontecimento no tempo, 
expressar anterioridade, comparar países (população, economia, clima), expressar 
quantidades aproximadas, compreender um gráfico (sobre imigração, por exemplo), 
descrever a criação de um sistema econômico, compreender informações sociológicas, 
falar de uma marca ecológica, expressar probabilidade, expressar opinião sobre slogans, 
compreender histórias em quadrinho, compreender uma canção engajadas  (sobre a 
África), contar a vida de um cantor, definir estilos de músicas; 
2) conteúdo gramatical → conjugação de verbos no imperfeito e no perfeito (passe composé), 
mais-que-perfeito do indicativo, comparativos, pronomes relativos, pronomes interrogativos, 
advérbios de modo, pronomes complemento de objeto direto e indireto; 
3) conteúdo lexical → férias: lugares (montanha, mar, países estrangeiros), albergues, fauna, 
atividades esportivas e de colégio; imigração regular/irregular), mobilização a favor/contra; 
pontos cardiais; palavras africanas; futebol, corpo humano; palavras abreviadas; comércio 
sustentável, trabalho; instrumentos, estilos e técnicas musicais, sentimentos; 
4) conteúdo fonético → ligações obrigatórias e proibidas; h mudo/aspirado; grupos de 
palavras, ritmo, entonação, sotaque; as nasais; 
 
 Metodologia: Os pressupostos teóricos nossa metodologia se inspiram nas 
contribuições do cadre européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos 
situamos no princípio da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos 
procedimentos a partir dos objetivos e os organizamos levando em conta o eixo 
compreender/exercitar/produzir. Privilegiamos sempre o percurso que vai do sentido em 
direção à forma no quadro de uma progressão em espiral. Insistimos sobre a 
necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos alunos. Os quadros 
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On dit (Diz-se) e gramaticais confirmam o que eles deduziram. A passagem para a língua 
materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras e 
sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos 
também as interações que permitem construir o sentido e verificá-lo. Nosso 
procedimento não visa apenas a aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, 
mas também do saber aprender (savoir-apprendre). 
 
Avaliação: A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação em sala de aula, 
realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade. 
 
Pesquisa: Acrescentaremos ao programa de ensino dessa série o projeto de pesquisa “A leitura 
de poesia em aulas de Francês Língua Estrangeira (FLE): uma experiência estética” 
coordenado pela professora da turma. 
 
Bibliografia 
LOPES, M.-J., LE BOUGNEC, J.-T. Méthode de Français ET TOI? Niveau 3, Paris : Didier, 
2009. 
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês. 
 



 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Inglês 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professora: Magali Saddi Duarte 
 

 
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades 
integradas: compreensão e produção oral e escrita. Leitura, interpretação e produção de textos 
(literários e não literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão 
de temas transversais. 
 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em 
atividades de compreensão e produção oral e escrita. Ler e compreender textos literários e 
não-literários, tais como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas 
entre outros. Traduzir e associar termos em inglês e português. Discutir temas transversais 
como arte e cultura, ética e cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente de modo 
transdisciplinar ao longo das aulas (por meio de filmes, músicas, figuras e tópicos de debate, 
ora em língua estrangeira ora em língua materna). 
 
Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. O formato das aulas varia de 
modo a proporcionar diversidade de recursos facilitadores da aprendizagem e geradores de 
motivação. Dentre os procedimentos utilizados em sala de aula discutidos, destacam-se:   
 

 aulas expositivas dialogadas; 
 desenvolvimento de pequenos projetos individuais e em grupo; 
 observação e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte; 
 debates e discussões direcionadas; 
 músicas e filmes; 
 apresentação de pequenos seminários; 
 confecção de cartazes; 
 simulado de questões de vestibular; 
 produção de textos. 

 
Avaliação: Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e 
envolvimento nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas, para tal a assiduidade e 
pontualidade se fazem primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, entre outros) e 
orais (entrevistas, apresentações, diálogos, entre outros) serão agendadas com a turma para a 
composição das notas da escala. 
 
Conteúdo específico: O livro High Up 1 é adotado nesta série a fim de revisar, organizar e 
mediar o ensino das funções comunicativas em primeiro plano e de gramática e vocabulário. 
Há ênfase específica em habilidades necessárias à compreensão e interpretação de textos: 
scanning, skimmng e gist.  As oito unidades do livro serão trabalhadas ao longo do ano letivo, 
assim divididas: 1ª escala: Unidades 1 e 2 2ª escala: Unidades 3 e 4 3ª escala: Unidades 5 e 6 
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4ª escala: Unidades 7 e 8. Entretanto, o livro é uma referência e não o gerenciador dos 
conteúdos, na medida em que textos literários e não literários serão acrescidos ao programa ao 
longo do ano de 2015. 

 
 

PLANO DE CONTEÚDO DIVIDIDO EM ESCALAS 
 

 Unidades Conteúdo 

1ª
   

 e
sc

al
a 

1 – English for 
all    

 Gramática e vocabulário: Wh- questions; verbo to be; 
países e nacionalidades. 

 Habilidades enfatizadas: leitura e escrita.  
 

2 – Brazil, our 
people, our 
country 

 Refletir sobre alguns estereótipos a respeito dos 
brasileiros; 

 Estudar as palavras relacionadas a comidas e hábitos 
brasileiros; 

 Trabalhar com os gêneros; 
 Usar o simple present; 
 Identificaer e utilizar adverbs of frequency; 
 Habilidades enfatizadas: leitura e escrita. 

2ª
  e

sc
al

a 

3 – Don’t waste 
time and take 
action now 

 Refletir sobre a desigualdade no posicionamento de 
mulheres e homens; 

 Usar diferentes formas de se referir a datas; 
 Usar a forma imperativa do verbo; 
 Discutir sobre as contribuições pessoais para a melhoria 

das condições de vida no planeta; 
  
 Habilidades enfatizadas: leitura, escrita, compreensão e 

produção oral. 

4 – How can you 
change the 
world? 

 Identificar as características de uma feature article; 
 Escrever um informative flyer; 
 Usar pronomes pessoais e oblíquos; 
 Habilidades enfatizadas: leitura, compreensão e 

produção oral. 
 

3ª
 e

sc
al

a 

5– How 
intelligent are 
you? 

 Aprender sobre as múltiplas inteligências e as 
habilidades a cada uma delas; 

 Estudar vocabulário relativo ao mercado de trabalho; 
 Entender a composição de um questionário; 
 Estudar a ordem das palavras em uma frase; 
 Aprender a formar o plural das palavras; 
 Habilidades enfatizadas: leitura e compreensão oral. 

 

6 –Study skills 
and strategies 

 Estratégias de aprendizagem; 
 Vocabulário relacionado a hábitos de estudo; 
 Identificar as características de um guia didático; 
 Estudar a formação e as funções de advérbios; formação 



de palavras por sufixação 
 Habilidades enfatizadas: leitura, escrita e produção oral. 

4ª
 e

sc
al

a 

7 –Beyond 
digital gadgets 

 Palavras relacionadas à tecnologia digital; 
 Identificar principais características de histórias em 

quadrinhos; 
 Simple past; 
 Identificar as principais características de comerciais de 

rádio 
 Estratégias: inferências e uso do contexto; 
 Habilidades enfatizadas: leitura, compreensão e 

produção oral. 
 

8– Constant 
Connectiveness 

 Feature articles; 
 Entender informações específicas de uma reportagem 

de TV; 
 Usar algumas conjunções em inglês; 
 E-mails formais. 
 Habilidades enfatizadas: leitura, escrita, compreensão e 

produção oral. 
 

 



 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: História 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professor: Anna Maria Dias Vreeswijk 
 
Carga horária semanal: 2 aulas 
Carga horária anual: 80 horas 
 
1. EMENTA: A disciplina visa problematizar o conhecimento histórico como uma 
construção, atrelando o estudo da experiência humana com a análise de suas fontes. A 
disciplina busca analisar as relações culturais e de poder estabelecidas nas sociedades do 
período paleolítico, neolítico e da Antiguidade, assim como compreender a configuração do 
mundo feudal, a construção do mundo moderno e a conquista da América. 
 
2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS: 
 
2.1. As fontes e a produção do conhecimento histórico: 
Os mitos criacionistas 
O evolucionismo e as fontes paleontológicas 
Período paleolítico e as fontes visuais/ Arte e história: as pinturas rupestres 
Período neolítico e as fontes arqueológicas 
Mesopotâmia e as fontes escritas (Código de Hamurábi) 
O culto às deusas e a masculinização das divindades 
 
2.2. Religião e poder: 
A sociedade e a religião egípcia 
- A concepção teocêntrica de poder: o governante como divindade 
 
2.3. Democracia e cidadania: 
Problematização do presente: a cidadania no Brasil atual e as manifestações 
contemporâneas 
Os conflitos sociais e a formação da democracia em Atenas 
Os limites da cidadania em Atenas 
A arte clássica 
 
2.4. Expansão territorial, dominação e troca cultural: 
Império Romano: lutas sociais, expansão cultural e territorial e sociedade escravista  
A cristianização 
As invasões germânicas 
 
2.5. Terra e poder: 
Problematização do presente: conflitos e concentração fundiária no Brasil atual 
O feudalismo e a sociedade feudal 
As cidades medievais 
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As cruzadas/ A peste negra 
 
2.6. Diversidade cultural: 
A expansão islâmica 
Reinos africanos: Gana, Mali e Songhai 
O império Asteca 
 
2.7. Mentalidade: mudanças e rupturas  
O Renascimento 
A expansão marítima (história e cartografia) 
A conquista da América 
Etnocentrismo e a questão do outro: as visões dos conquistadores europeus sobre os indígenas 
 
2.8. Religião e poder: 
Problematização do presente: a teologia da prosperidade/ a bancada religiosa  
A Reforma Protestante 
A Reforma Católica e a inquisição 
História e arte: o barroco 
 
 



 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Geografia 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professora: Rusvênia Luzia B. Rodrigues da Silva 
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Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio– 2015 

 
Disciplina: Filosofia 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professor: Fabrício David de Queiroz 
 
Carga horária semanal: 2 aulas 
Carga horária anual: 80 aulas 
 
EMENTA DA DISCIPLINA 
A origem grega da Filosofia e o seu legado para a cultura ocidental. A Filosofia e a condição 
humana. A Filosofia e a interrogação sobre a existência ética e a identidade moral. 
 
I – OBJETIVOS 

 Pensar a razão como criação histórica. 
 Ler significativamente textos filosóficos, articulando-os a outros aspectos da 

vida humana. 
 Ler filosoficamente textos de outras estruturas e registros. 
 Pensar rigorosa e criticamente, superando a pobreza e banalização da cultura.  
 Compreender a realidade; situar-se nela como sujeito crítico; e realizar 

escolhas conscientes.  
 

II – CONTEÚDOS 
 
1ª Escala 

 

I – A ORIGEM DA FILOSOFIA 
 O domínio dos deuses e os mistérios da natureza 
 Para que Filosofia? O papel da Filosofia num mundo marcado pelo utilitarismo e 

banalização do pensamento. 
 A filosofia: o legado grego para a história do Ocidente. 
 O nascimento da Filosofia: do mito à razão filosófica. 

  
2ª Escala 

 

II – FILOSOFIA: UMA INTERROGAÇÃO SOBRE A CONDIÇÃO HUMANA 
 Natureza e cultura. 
 A linguagem. 
 O pensamento 

 

3ª Escala 

III- FILOSOFIA E O MUNDO DOS VALORES 
 A Filosofia e a constituição dos valores. 
 A constituição da identidade moral. 
 A liberdade. 
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4ª Escala 
 O sujeito moral e a interrogação filosófica sobre o sentido da existência: 

o O corpo. 
o O amor. 
o A morte. 

 As principais concepções éticas da tradição filosófica: um panorama. 
 

AVALIAÇÃO 
 Atividades de pesquisa. 
 Apresentação de seminários. 
 Prova escrita. 
 Produção de texto. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução à 
filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
 
___. Temas de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998. 
 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. São Paulo: Atual, 2002. 
 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 
 
FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com a arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.   
 
GALLO, Sílvio. Ética e cidadania. Campinas: Papirus, 2003. 
 
MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
SÁTIRO, Angélica; WENSCH, Ana Miriam. Pensando melhor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 



 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Sociologia 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professora: Maria Aparecida Daniel da Silva 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 
A disciplina Sociologia, ministrada no decorrer dos três anos letivos do ensino médio 
integrado, tem o intuito de desenvolver nas alunas e nos alunos uma ótica abrangente do 
social, de maneira a romper as barreiras disciplinares – sem desrespeitá-las –, e compartilhar 
os rudimentos do que se poderia denominar pensamento sociológico. Com isso, procurar-se-á 
reconstituir, de maneira temática, ao mesmo tempo em que se recorre aos principais autores 
dessa tradição de pensamento, o surgimento, a formação e o desenvolvimento da Sociologia, 
situando-a num contexto histórico e científico, visando posteriormente abarcar variados temas 
distribuídos ao longo de três anos. O objetivo geral é o de romper as perspectivas de senso 
comum e preparar os discentes no que diz respeito ao tratamento rigoroso dos mais variados 
problemas sociológicos que constituem a realidade circundante, e com os quais se defrontarão 
dentro e fora da escola, exigindo-lhes um posicionamento autônomo face às questões 
cotidianas. 
 
1. EMENTA: Compreender a importância das regras sociais, da educação e das instituições 
sociais no processo de socialização e do controle social. Apreender o que é raça, etnia e 
multiculturalismo, o que é cultura, e perceber o consumo como uma prática construída 
socialmente, ideologicamente, através dos meios de comunicação de massa.  
 
2. O CONTEÚDO DO CURSO: 
 
CAPÍTULO 1 – Produção de conhecimento: uma característica fundamental das sociedades 
humanas.  
CAPÍTULO 2 – A Sociologia e a relação entre o indivíduo e a sociedade.  
CAPÍTULO 3 – Cultura e Ideologia.  
CAPÍTULO 4 – Socialização e controle social.  
CAPÍTULO 5 – Raça, etnia e multiculturalismo.  
 

livro: SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO. 1ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 2013. 
 
2.1 – Metodologia e Recursos didáticos: aulas expositivas; documentários; uso de 
Datashow; vídeo; debates; mapa conceitual, outros.  
 
3. AVALIAÇÃO: contínua e processual; será priorizada a sua participação; o seu 
envolvimento com as aulas; o cumprimento de tarefas e avaliações escritas.  
_O tripé da Avaliação: a) Instrução; b) Disciplina; c) Aspectos comportamentais (valores, 
conduta do discente). 
 

javascript:pagina_inicial\('79'\);


3.1 Composições do Conceito Final de cada Escala: 
 

a) Avaliação escrita (objetiva e/ou dissertativa); 
b) Tarefas: pesquisas, seminários, produção de textos, estudo dirigido. 
c) Deve ser levado em conta a Conduta do aluno(a) em sala de aula: envolvimento 
com as aulas, responsabilidade com o caderno, com o material entregue pela 
professora, colaboração e respeito com os colegas e com a professora. 
 

4. REGRAS DE CONVIVÊNCIA: 
 
a) Respeitar os colegas, os funcionários e a professora; 
b) Não usar dispositivos eletrônicos em sala de aula, tais como celulares; Iphone; fone de 
ouvido e outros aparelhos que prejudiquem o andamento das aulas; 
c) Não ter preconceito contra nenhum(a) colega, não cometer Bullying; 
d) Não entrar na sala após a profª e nem sair para pegar material no armário; 
e) Namoro: melhor reservar outros ambientes. 
 
5. Material didático necessário: uma pasta simples para agrupar o material distribuído em 
aula, um caderno; caneta azul; lápis e borracha. 
 
6. Atendimento: horário a combinar (será obrigatório para os alunos que tirarem conceito D 
ou E).  
 
7. Bibliografia 
 
AFRANIO, et all. SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO. 1ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 
2013. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade 3. ed. São 
Paulo: Moderna, 2009. 
DOMINGUES, José Maurício. Teorias sociológicas no século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008. 
COMPARATO, Bruno Konder. Sociologia Geral. 2. ed. São Paulo: Escala Educacional, 
2010. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade 3. ed. São 
Paulo: Moderna, 2009. 
GUIZZO, João. Introdução à Sociologia. São Paulo: Companhia Ed. Nacional, 2009.  
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª. ed. Porto Alegre/RS: Artmed, 2005. 
MARCELINO, Nelson. Introdução às ciências sociais. 9. ed. Campinas/SP: Papirus, 2000. 
MARTINS, Carlos Brandão. O que é sociologia? 38 ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
(Coleção Primeiros Passos, n. 57).  
Jornais, Revistas, outros. 



 
www.google.com.br/imagens. 

 
 

BOM ANO LETIVO!!! 
Profa. Cida Daniel 



 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Química 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professora: Dra. Maria José Oliveira de Faria Almeida 
Carga horária semanal: 03 aulas / turma 
Carga horária anual: 120 aulas / turma 
 
 
I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO MATERIAL DIDÁTICO 

 
Os conteúdos são selecionados e organizados a partir do tema central “Transformações 

Quimicas”. São seguidos os princípios metodológicos de Daviad Ausubel que acredita que, 
para ocorrer a aprendizagem significativa, os conteúdos devem ser trabalhados na tentativa de 
operacionar a diferenciação progressiva dos conceitos e a reconciliação integrativa entre eles. 
A diferenciação e a reconciliação vão acontecendo a partir de novos atributos apresentados, 
onde conceitos são construídos e modificados sempre. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

O ensino de química a nível médio deve levar o aluno a: 
1- Compreender a importância social e econômica da Química através do 

conhecimento de suas inúmeras aplicações. 
2- Vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Química através da 

realização da experiência, promovendo o desenvolvimento das habilidades de observação, 
análise e investigação. 

3- Dominar conceitos e princípios fundamentais da Química através de uma 
aprendizagem significativa de tais noções, evitando a memorização de informação especificas 
e enfatizando as respostas aos porquês. 

 
III – CONTEÚDOS 
1ª. Escala 

1. Levantamento de conceitos dos alunos sobre transformações; 
2. Transformações e propriedades físicas específicas da matéria; 
3. Reações Químicas e propriedades da matéria; 
4. Modelo da constituição da matéria; 
5. Propriedades e métodos de separação de misturas. 

 
2ª. Escala 

6. Lei da conservação da massa; 
7. Lei das Proporções Definidas; 
8. Lei de Dalton – conceito de átomos; 
9. Reações de Decomposição: substância simples e compostas. 
10.  Conceito de elemento químicos, símbolos e fórmulas. 

3ª. Escala 
11. Conceito de massa atômica relativa, mol, massa molar e número de mol; 
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12. Equações Químicas – balanceamento de equações; 
13. Relações Estequiométricas entre reagentes e produtos em uma reação química. 
 

4ª. Escala 
14. Fatores que influenciam no cálculo das quantidades de substâncias em uma reação 

química; 
15. Rendimento de reações e pureza de reagentes. 

 
IV – METODOLOGIA 

Aulas teóricas e práticas com dinâmicas de grupo e discussão com a sala, seminários, 
aulas de exercícios e leitura de textos. 
 
V – AVALIAÇÃO 
 A avaliação será feita dentro das normas do CEPAE, normalmente duas avaliações 
escritas e outra avaliação de rendimento que envolve auto estudo por parte do aluno como 
apresentação oral, participação ativa durante as aulas através da formulação de conceitos, 
resolução de tarefas e sugestões de caminhos durante o processo. Será realizado também 
testes rápidos referentes a avaliação do conteúdo da semana anterior. Além da frequência e 
participação dos alunos com dificuldades às aulas de recuperação no período vespertino. Tudo 
isto será contado como produtividade. 
 
V – BIBLIOGRAFIA 
 
Apostila: Química I – adaptada de SCHNETIZLER, R. P. et al. PROQUIM Campinas: ed. da 
UNICAMP, 1986. 
TITO E CANTO. Química, vol. 01, 02 e 03. São Paulo, Moderna 2010. 
FONSECA, M. R. M. da. Química, vol. 01. São Paulo, Editora Ática, 2014. 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. ENSINO MÉDIO QUÍMICA, MEC, 
1990. 
 



 
Plano de Curso – 1º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Física 
Nível: Médio - Série: 1º ano - Turmas: A e B 
Professor: Alésio Clarete Isaac vieira 
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Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio - 2015 
 
 
Disciplina: Língua Portuguesa  
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Profa. Vivianne Fleury de Faria 
 
EMENTA  
O texto e a textualidade: a frase, a oração, o período; os elementos responsáveis pela coesão 
textual (pronomes, preposições, conjunções, tempos e modos verbais, advérbios, 
concordância verbal e nominal, relações subordinação e coordenação, pontuação); a 
coerência: a palavra e os sentidos: denotação e conotação, sentido e contexto, pressuposição, 
adequação vocabular; a intertextualidade e a interdiscursividade; os recursos expressivos da 
linguagem. Os gêneros discursivos: os enunciados gerais da língua em uso; o discurso da 
mídia escrita; os gêneros literários; o texto como gênero escolar: o resumo, a resenha, a 
análise, o artigo de opinião, o editorial, a carta argumentativa, a narrativa, o diário.  
 
Títulos para o ano de 2014: 

1. Mãos de cavalo, de Daniel Galera. 
2. Obra completa, de Murilo Rubião.  
3. Meu tio o iauaretê, de Guimarães Rosa. 
4. Otelo. William Shakespeare 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na visão do teórico russo Mikhail Bakhtin (1981), a vida é dialógica por natureza. Isto 
é, viver significa participar de um diálogo que pressupõe: interrogar; escutar; responder; 
concordar, discordar etc. Semelhantemente à vida, a educação também só se realiza se 
orquestrada pelo diálogo; um diálogo, portanto, em que a palavra deve ser concebida, se não 
em sua múltipla orientação, pelo menos em sua dupla face. Como ciência humana que é, 
pressupõe sempre a recepção seguida de interpretação da palavra de outrem. Assim, a 
comunicação deve ser constitutiva dos pares ensino-aprendizagem, professor-aluno, aluno-
aluno em sua relação com o conhecimento.  

Na verdade, não são propriamente as respostas que nos seduzem, mas as perguntas que 
elas podem suscitar; elas é que nos movimentam, porque a cada resposta segue-se uma nova 
pergunta. Ao discurso do professor cabe, pois, responder a algo, mas sobretudo perguntar e 
com isso provocar outros discursos, garantindo no ambiente escolar uma postura contrária ao 
represamento da corrente do pensamento, cuja natureza é fluida e inacabada, e não imune à 
estagnação. Trata-se de compreender a educação como um diálogo infinito, como uma 
interlocução que nunca chega a termo. O diálogo é, aliás, considerado pelos teóricos da 
educação como uma prática privilegiada da investigação e ensino, como a forma do logos 
pedagógico, entendido como um “jogo constante de diferenças e interferências que, 
justamente porque diferem entre si, são capazes também de se interferirem e desestabilizarem 
mutuamente” (LARROSA, 2000, p.120). 
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A interlocução na escola não é, portanto, uma estratégia, mas um princípio. 
Naturalmente deve pressupor um processo de recepção ativa da enunciação do professor, de 
forma que seja concedido um papel significativo ao aluno. Trata-se de compreender, com 
Bakhtin (1995), que “Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 
privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores”; que “A palavra vai 
à palavra. É no quadro interior que se efetua a apreensão da enunciação de outrem, sua 
compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante”. E a partir disso esperar a 
réplica interior, o comentário efetivo. Logo, trata-se de conceber a interação verbal como 
exigência para o fim último da linguagem: a construção de sentidos. Essa postura pressupõe 
um redimensionamento na forma de olhar o outro; pressupõe conceber a imagem do aluno, 

da direção do modo de olhar nossos alunos pode contribuir para uma prática pedagógica 
pautada pelo diálogo, na medida em que inaugura uma via de mão dupla na relação professor-
aluno. E é nesse trânsito que acontece a aventura da aprendizagem, sustentada pela memória e 
elaboração do pensamento. 

No caso específico da linguagem, a provocação dialógica é constitutiva. A língua não 
é linear como supunha a lingüística estrutural; não se configura apenas como uma seqüência 
de significantes à qual corresponde uma cadeia de significados. A língua é heterogênea; um 
campo em que se misturam, em natural conflito, discursos de origens diferentes, de forma que 
o sujeito falante se coloca na cena enunciativa sempre em relação ao outro, fazendo circular 
discursos de vários locutores. Como conseqüência, não se pode pensar em discursos 
individuais, mas em interdiscursos. 

Ao falar ou escrever, meu discurso não provém unicamente da minha capacidade 
intelectiva de enunciar, mas apresenta-se perpassado por discursos anteriores que são por mim 
absorvidos, com a ação de minha memória discursiva. De igual modo, ao acercar-me de um 
texto para sua audição ou leitura, o que posso fazer é escutar-lhe as palavras e ouvir sua 
linguagem, isto é, ouvir os sentidos presentes nos interdiscursos que a perpassam na forma de 
memória e história: “Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 
desagradáveis, etc.” (BAKHTIN, 1995, p.95). Naturalmente carregadas de um conteúdo ou 
sentido ideológicos, as palavras são sempre acentuadas, refletem e refratam o mundo que 
verbalizam.  

Assim, compreender consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já 
conhecidos, ou seja, é responder a palavras por meio de palavras. E somente quando uma 
enunciação encontra outra, somente quando se dá a interação verbal, é que há vida na palavra. 
Logo, entender o homem como ser de linguagem, portanto impensável como ser alheio aos 
signos que o cercam, é princípio constitutivo da educação. Contudo, afirmar a natureza 
sígnica das formas de representação do mundo e, por conseguinte, a importância da 
linguagem no processo de construção do conhecimento, é insuficiente se não se concebe a 
natureza social e ideológica do signo; seria mesmo apagar o inquestionável vínculo entre a 
linguagem e a vida. “Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele 
será determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo ‘pela 
situação social mais imediata’” (BAKHTIN, 1995, p.112).  

E essa propriedade da linguagem não se justifica apenas pela necessidade individual 
de comunicação, mas pela inelutável associação tanto da fala quanto da enunciação às 
condições da comunicação e, conseqüentemente, às estruturas sociais: a linguagem é o 
próprio laço que assegura a união de uma comunidade; o signo e a situação social encontram-
se indissoluvelmente ligados. Porque a palavra “penetra literalmente em todas as relações 
entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos 
da vida cotidiana, nas relações de caráter político”; porque as palavras “são tecidas a partir de 



uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 
domínios” (BAKHTIN, 1995, p.41). E sua vida, em quaisquer das esferas em que esteja 
presente, constitui-se de relações dialógicas entre as variadas vozes sociais, que podem estar 
distantes, ser inapreensíveis ou podem estar próximas, soando simultaneamente.  

Desse modo, é pelo convite de pensar a vida, e tudo que a ela diz respeito, como um 
simpósio universal, que o pensamento de Bakhtin é eleito como base teórica de minha prática 
pedagógica do ensino de língua portuguesa. O pensador russo não focalizou a educação 
propriamente dita em suas investidas teórico-filosóficas. Todavia, do conjunto de seus escritos 
podem-se depreender significativas contribuições para o campo pedagógico, vez que seu olhar 
se detém no homem em sua relação com a palavra e na construção da consciência, o que, para 
ele, pressupõe o homem em sociedade, ou seja, integrante, inequívoco, da intrincada rede de 
relações sociais; trata-se, portanto, de uma abordagem da consciência calcada em 
fundamentos socioideológicos. Partindo de uma compreensão de linguagem como produto da 
interação/tensão entre os interlocutores, o teórico acredita que é no movimento dialógico da 
interação verbal que os indivíduos podem constituir-se como sujeitos. Assim, postulando a 
linguagem como uma atividade em sua dimensão social, Bakhtin concebe-a como uma ação 
de falantes reais e concretos, socialmente organizados, ou seja, que enunciam de um lugar 
determinado. Conseqüentemente, signo e sujeito são considerados categorias 
inquestionavelmente ligadas à história, às ideologias, às formas de produção, circulação e 
recepção dos discursos. 

Essa visão ampliada de linguagem, que podemos compreender como uma teoria do 
discurso, na medida em que contempla a língua como sistema formal mas também como uma 
manifestação social, cultural e histórica, advém da compreensão de que “a verdadeira 
substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas lingüísticas nem 
pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal” (BAKHTIN, 1995, p.123). Esta é a realidade 
fundamental da língua.  

 
 
OBJETIVOS 

Pretende-se que o aluno seja capaz de compreender e usar a Língua Portuguesa em 
diferentes situações comunicativas (forma oral ou escrita), na leitura de enunciados verbais e 
não-verbais, percebendo sua constituição como expressão do homem e do mundo.  

Como objetivos mais específicos, espera-se que o aluno desenvolva as seguintes 
habilidades: 
 Observar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por diferentes 

grupos sociais, entendendo esse fato como riqueza da língua, não como motivo 
de discriminação;  

 Aperfeiçoar o uso da língua materna, tanto na expressão oral quanto na escrita, 
observando-se a materialidade verbal, além de ampliar a competência 
comunicativa, principalmente na norma padrão da linguagem; 

 Ler e compreender textos dos diferentes gêneros discursivos, percebendo como 
eles são inscritos nas diversas práticas de linguagem e se relacionam às 
condições de produção e recepção; 

 Perceber que as palavras, os textos, os discursos se entrecruzam, instituindo o 
interdiscurso, a intertextualidade, de forma a observar e analisar os mecanismos 
de inserção de discursos dentro dos discursos. 

 Ler e interpretar textos do gênero literário, observando o trabalho simbólico da 
linguagem e os deslocamentos de sentido operados pela palavra literária; 



 Expressar-se, oralmente ou por escrito, apropriando-se dos recursos expressivos 
da língua para a construção de sentidos no ato da interlocução; 

 Observar os mecanismos que sustentam a textualidade e sua relação com os 
possíveis sentidos dos textos, percebendo a comunhão entre a materialidade da 
língua e a inscrição sóciohistórica do falante/autor; 

 Resgatar, por meio da leitura de obras literárias, o contexto sociohistórico da 
formação étnica brasileira, com enfoque especial na história e cultura afro-
brasileira e indígena.  

 Produzir enunciados verbais, utilizando-se dos padrões de coesão e coerência 
textuais; 

 Aperfeiçoar a competência comunicativa, ampliando o domínio do modelo 
lingüístico de prestígio, conscientizando-se das marcas lingüístico-
comunicacionais que orientam os usos de nossa língua, na variedade padrão 
principalmente, tanto nas atividades de leitura quanto nas de produção de texto; 

 Desenvolver a capacidade de análise, reflexão crítica, argumentação e, 
conseqüentemente, a visão de mundo, a partir da leitura de gêneros discursivos 
variados, e da produção de textos nas diversas modalidades de redação. 

 Além de estimular o gosto pela leitura, mediante a exploração do caráter estético 
da linguagem, e aproximar o aluno de uma expressão mais elaborada, o trabalho 
com a literatura objetiva aperfeiçoar o espírito crítico em relação ao mundo real, 
uma vez que, pela sua natureza estética, ela estabelece a mediação entre o 
homem e o mundo. Como possibilidade de diálogo, as experiências contidas na 
literatura passam a ser compartilhadas, proporcionando ao aluno-leitor uma 
maior compreensão de si e de sua postura no mundo. 

 
CONTEÚDOS 
2ª Série (EM) 
Oralidade: debate, seminário, exposição oral, dramatização. 
Leitura: textos de gêneros discursivos variados: o científico; o jornalístico (editorial, artigo de 
opinião, carta ao/de leitor, crônica, charge, fotografia, ilustração); o publicitário; o literário ( 
lírico, narrativo e dramático como poema, conto, novela, romance, peça teatral). Aspectos a 
serem observados: pressupostos e implícitos; ambigüidade; ironia, paródia, paráfrase; 
intertextualidade e interdiscursividade. 
Obs.: As atividades com o gênero literário são organizadas de modo a contemplar títulos de 
livros que serão indicados a cada ano pela subárea de Português, bem como títulos de livre 
escolha dos alunos, geralmente tomados emprestado da biblioteca do Cepae/UFG. 
 
Títulos para o ano de 2013: 

1. Melhores poemas de José Paulo Paes. 
2. Contos plausíveis. Carlos Drummond de Andrade. 
3. Esaú e Jacó. Machado de Assis  
4. Dois irmãos.. Milton Hatoum  

 
Escrita: Tipos textuais e gêneros discursivos. 
 1) o texto dissertativo e os recursos argumentativos, com ênfase em: resenha crítica, 
artigo de opinião, artigo de divulgação científica, editorial, outros; 
 2) o texto narrativo e seus elementos estruturais, com ênfase em: relato, crônica, 
diário, outros; 
 3) o texto persuasivo e seus recursos estruturais, com ênfase em: carta aberta, carta 
de/ao leitor, anúncio publicitário, discurso político, manifesto. 



Obs.: As atividades de redação deverão prever um processo de reelaboração textual, mediante 
a correção do texto pelo professor e retomada da escrita pelo aluno. 
Aspectos lingüísticos : pontuação, ortografia, acentuação, classes de palavras (revisão), a 
frase, a oração, tipos de oração (coordenadas/subordinadas), relações morfossintáticas e 
semânticas (polissemia, pressuposição, comparação, ambigüidade etc); coesão, coerência, 
concordância verbal, concordância nominal, regência verbal e nominal; variação lingüística, 
tipos de discurso (direto, indireto e indireto livre), paráfrase, paródia, conotação, denotação, 
metáfora, metonímia, ironia. 
 
AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação se dá de forma contínua, contemplando as seguintes 
categorias: produtividade, participação, assiduidade e pontualidade. 

A avaliação é diagnóstica e estimuladora do desenvolvimento do aluno e do grupo de 
alunos. Todas as atividades de leitura, produção escrita, apresentação de seminários e 
trabalhos são avaliados. Também é considerada a auto-avaliação do aluno. São observados o 
ritmo individual e o fato de que cada aluno percorre caminhos diferentes, em tempos diversos, 
para chegar a fins semelhantes. E, como o exercício com a palavra é fundamental para a 
aquisição e domínio da língua, a produção da leitura e da escrita assume dimensões maiores, 
devendo ser considerada significativa para o resultado final da avaliação de cada escala. 

 O diálogo e a interação entre os envolvidos no processo pedagógico poderão 
determinar a qualidade dos resultados obtidos pelos professores e pelos alunos. A análise 
desse processo subsidia o planejamento para o redimensionamento de novos procedimentos 
didáticos se necessários. As atividades de leitura das obras literárias escolhidas contemplam a 
exposição de análises e estudos críticos, propostas de análises comparativas, roteiros de 
leitura, abordando aspectos significativos da composição textual, além de avaliações escritas. 
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 O presente Plano de Ensino descreve e normatiza os elementos que estruturam o 
trabalho do professor e do aluno, a ser realizado neste ano letivo, com o intuito de nortear e 
normatizar as ações desenvolvidas, para potencializar o ensino e a aprendizagem da 
Matemática. 
 O Plano de Ensino está disponibilizado na íntegra no sítio do CEPAE e em sala de 
aula, ao aluno é entregue e discutido uma síntese desse plano, denominada de Apresentação 
Didática, a qual está anexada a este texto no final.  
 
 
1. Ementa 
 

Dentre as atividades desenvolvidas no cotidiano, raras são aquelas que não lidam com 
o conhecimento matemático. Esse conhecimento está tão inserido nesse meio e nas relações 
que ali se dá que faz com que seja utilizado mesmo sem que as pessoas se deem conta de seu 
uso. 

Nos dias atuais, a Matemática é uma linguagem e, ao mesmo tempo, uma das 
ferramentas essenciais para o individuo compreender o meio no qual se está inserido.  

Desse modo, o estudo da Matemática contribui para desenvolver no individuo 
habilidades e conhecimentos capacitando-o para análise e entendimento desse meio social 
gerando subsídios para a tomada de decisões e a conquista de vida satisfatória em 
comunidade. 

 
   

2. Objetivos 
 

Desenvolver o ensino da matemática numa perspectiva ampla, sem descuidar dos aspectos 
específicos do conteúdo matemático, mas que também contribua para o desenvolvimento 
de habilidades inerentes a esse conhecimento e a de outras que complementam a formação 
do individuo para a vida em sociedade. 
O ensino de Matemática nas primeiras séries do Ensino Médio tem como objetivos propor 
situações de aprendizagens nas quais o aluno possa: 
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 Desenvolver o hábito de investigação e exploração na resolução das atividades; 
 Conceber o conhecimento matemático como uma ferramenta para a análise e 

compreensão do meio no qual ele está inserido; 
 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, interpretando-as e 

analisando-as criticamente; 
 Ser capaz de descrever, representar e apresentar resultados com precisão e 

argumentar sobre suas conjecturas, fazendo o uso da linguagem oral e escrita, 
construindo relações entre a língua materna e a linguagem matemática e as suas 
representações; 

 Identificar e estabelecer relações entre a Matemática e as diferentes áreas do 
conhecimento; 

 Desenvolver a autoestima e a segurança na sua capacidade de construir 
conhecimentos e a perseverança na busca de resultados; 

 Desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo de modo cooperativo em busca de 
soluções, sendo capaz de identificar o que é consensual ou não, ouvir e respeitar a 
opinião dos demais, mesmo quando não forem de acordo com o seu ponto de vista; 

 Desenvolver a habilidade da leitura crítica da informação, identificar e ler as 
informações latentes e assim, ir além da mera decodificação dos símbolos e 
interpretação dos dados matemáticos e da decodificação de um texto; 

 Sentir-se confortável para expressar suas opiniões, seu ponto de vista e suas 
estratégias contribuindo com as aulas. 

 
 
3. Eixos Estruturais/Conteúdo  
 
Série Números e Álgebra Geometria e Medidas Análise de Dados 

2º Ano 
 Matrizes 
 Determinantes 
 Sistemas Lineares 

 Arcos Trigonométricos 
 Geometria Métrica 

Espacial 

 Análise 
Combinatória 

 Probabilidade 
 
 A distribuição dos conteúdos nas respectivas escalas e nos respectivos anos está 
anexada no final desse texto. 
 
4. Metodologia 
 
 

As aulas são conduzidas por meio do diálogo. O professor assume a postura de incentivar e 
criar situações propícias para que os alunos interajam com o professor e com os demais 
colegas ao longo das discussões do conhecimento matemático.  
Na condução das aulas para o desenvolvimento do conteúdo, a investigação matemática e a 
resolução de problemas são usadas de modo que os conceitos, ideias e procedimentos 
sejam abordados por meio da exploração de uma situação problema contextualizada, para 
favorecer e incentivar os alunos a elaborar e testar hipóteses e diferentes estratégias de 
resolução. 
Ao longo das aulas para a exploração do conteúdo matemático, com o intuito de favorecer 
as condições propicias para que os alunos possam construir seu conhecimento matemático, 
poderão ser utilizados recursos audiovisuais, as tecnologias da informação e comunicação, 
aspectos da história da matemática, calculadoras, jogos, jornais e revistas, literatura e livros 
paradidáticos, aulas de campo, a produção e publicação de um jornal eletrônico de 



matemática e outros materiais e instrumentos que auxiliam na reflexão e percepção de 
fatos matemáticos. 
 

5. Avaliação 
 
 
 A avaliação em Matemática é concebida de forma a permitir que aflorem as diversas 
competências de cada um, sem se descuidar dos aspectos lógicos-matemático, a ser 
privilegiado num curso de Matemática, mas também, valorizando e incentivando o uso das 
qualidades individuais dos alunos, na abordagem e utilização do conhecimento matemático, 
sem marginalizar aqueles com menor afinidade com a Matemática.  

Desse modo, aponta-se para uma avaliação contínua e diversificada com o uso de 
atividades de avaliação diversificadas que possibilitam ao professor perceber a compreensão 
do aluno sobre o conhecimento matemático. 

Dentre esses instrumentos de avaliação podem ser usados ao longo do ano letivo 
atividades elaboradas pelos alunos; construção de artigos de análise/opinião; elaboração de 
relatório sobre atividade desenvolvida e/ou aulas; produção e apresentação de trabalho de 
pesquisa; atividade de elaboração e correção de exercícios; exercícios do livro texto; provas; 
testes; criação, manutenção e atualização de blog(s) e/ou site(s) relacionado(s) à disciplina, 
elaboração e publicação de jornal eletrônico com foco no conhecimento matemático e outros 
que poderão ser desenvolvidos ao longo do ano letivo. 
 Com intuito de contribuir para que o aluno estude diariamente além da sala de aula, se 
auto organize e faça uso racional do seu tempo, os instrumentos de avaliação poderão ser 
utilizados com ou sem aviso prévio. Tais instrumentos poderão ser resolvidos em sala de aula 
ou em casa; de forma individual ou em grupo; com ou sem consulta/pesquisa ou  uma 
combinação entre estas formas. 

Dentre os instrumentos de avaliação as atividades individuais realizadas em sala 
possuem maior peso para a elaboração do conceito da escala. 

 
5.1 – Atividade de Produtividade:  
 
Constituem um ponto de partida para que o aluno estude além da sala de aula. O conteúdo 
dessas atividades contribui para o processo de apropriação do conhecimento matemático 
discutido em sala e assim, ajudam os alunos na consolidação da aprendizagem desse 
conhecimento. 
 
5.2 – Atividades do CEPAE: 
 
 Ao longo do ano letivo o CEPAE promove diversas atividades como, por exemplo, 
LUDENS, OBMEP, SIMULADO, CIRCULA, entre outras. A participação efetiva e 
compromissada dos alunos nessas atividades é obrigatória, pois cada atividade irá gerar um 
conceito que, junto com os demais conceitos, serão utilizados para compor o conceito final 
da escala.  
 
5.3 – Conceito Final da Escala: 
 

O Conceito Final da Escala será elaborado a partir dos conceitos obtidos nas 
diversas atividades realizadas ao longo da escala e do conceito gerado pelo conjunto das 
atividades de produtividade.   



Atividades realizadas em sala e individual terão maior peso na elaboração do conceito final 
da escala.  
 
5.4 – Ferramentas de Registro e Acompanhamento: 
 
Ao longo do ano letivo, o desenvolvimento dos alunos é acompanhado de forma pontual, 
criteriosa e individual, sendo documentado e registrado nas fichas de acompanhamento. 
Tais registros apontam tanto as ações propostas e desenvolvidas com o intuito de contribuir 
com a aprendizagem quanto às atitudes e o desempenho dos alunos frente às ações 
propostas.  
O acompanhamento individual visa identificar dificuldades específicas do aluno e propor 
ações de recuperação imediata de conteúdos, habilidades, posturas e atitudes necessárias ao 
processo ensino e de aprendizagem. Desse modo, espera-se que tal procedimento contribua 
para que o aluno compreenda o conhecimento matemático e assim favorecer a 
aprendizagem e, por consequência, conquistar um conceito satisfatório ao final da escala. 
O aluno tem acesso às fichas de acompanhamento e ao Professor, em horário extraclasse, 
determinado ao longo do ano letivo. 
 
5.5 – Da entrega das atividades solicitadas: 
 
É de inteira responsabilidade do aluno se inteirar das atividades solicitadas, de resolvê-las 
com qualidade e entregá-las ao Professor no prazo determinado.  
Caso o aluno não esteja presente na solicitação e/ou data de entrega da atividade, é de sua 
responsabilidade apresentar à Coordenação Pedagógica do Ensino Médio, justificativa 
plausível e amparada pela lei vigente, pois somente assim terá o direito de refazer a 
atividade perdida.  
 
5.6 – Da corresponsabilidade dos alunos: 
 
 No processo de ensino e de aprendizagem é de extrema importância que o aluno seja 
corresponsável. Desse modo, é necessário que se envolva com o máximo empenho e 
desenvolva as atividades propostas com a qualidade necessária.  

Quanto às atitudes em sala de aula e fora dela, em relação ao estudo da Matemática, 
espera-se que sejam condizentes com essa corresponsabilidade e demonstradas com a 
pontualidade, estudos além da sala de aula, com os materiais necessários e outras que 
contribuem com a aprendizagem da Matemática. 
 
5.7 – Atendimento: 
 
Horário semanal no contra turno para que o aluno possa receber ajuda do Professor e/ou 
Monitores sobre suas dúvidas do conhecimento matemático. 

A participação do aluno no atendimento é registrada em ficha apropriada e só será 
considerada válida se houver envolvimento efetivo do aluno, demonstrado pelo seu interesse 
em aprender; questionando sobre as suas dúvidas; atitude positiva em fazer a(s) atividade(s) 
solicitada(s) e o empenho efetivo em resolvê-las; ao longo do tempo mínimo, efetivo, de uma 
hora/aula (45 minutos).  

Ao longo da escala, o Professor poderá indicar e/ou convocar alunos ao atendimento. Essa 
indicação/convocação poderá ocorrer em função da dificuldade apresentada ou pelo 
condicionamento dado pelo Conselho de Classe.  



A convocação do aluno será feita em sala de aula e registrado em documento próprio com 
a ciência do aluno e neste caso, a presença do aluno é obrigatória. A coordenação de curso 
e os responsáveis serão avisados da convocação do aluno ao atendimento. 

 
6. Referências Bibliográficas 
 
IEZZI, Gelson, et al. Matemática: ciência e aplicações. Volumes 1 e 2. São Paulo: Saraiva, 
2013. 
 
IMENES, Luiz Márcio Pereira. LELLIS, Marcelo. Matemática: Imenes & Lellis. São Paulo: 
Moderna, 2009. 
 
LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e recriando a 
prática. 2 ed. Salvador: Malabares Comunicação e Eventos. 2005.  
 
SANTOS, Vânia Maria Pereira dos. Avaliação de aprendizagem e raciocínio em matemática: 
métodos alternativos. Rio de Janeiro: FNDE, 1997. 
 
SMOLE, Kátia Cristina Stocco & DINIZ, Maria Ignez Diniz. Matemática: volume 1 e 2: São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
 

 
Goiânia, fevereiro de 2015. 

 
Apresentação Didática 

 
 

Metodologia: a abordagem do conhecimento matemático terá como base as aulas dialogadas 
nas quais será incentivada a participação ativa dos alunos. Como estratégia de ensino, poderão 
ser utilizados diversos recursos pedagógicos como a resolução de problemas, a investigação 
matemática, fatos da história da Matemática, as tecnologias de comunicação e informação, 
calculadoras, jogos, jornais, revistas, literatura, artes plásticas, materiais e instrumentos de 
desenho, livros didáticos e paradidáticos e outros que puderem contribuir com a aprendizagem 
da matemática numa perspectiva ampla. 

Avaliação: a avaliação em Matemática é concebida de forma a permitir que aflorem as 
diversas competências de cada um sem se descuidar dos aspectos específicos desse 
conhecimento. Desse modo, serão usados diversos instrumentos de avaliação e a aplicação 
de qualquer um desses instrumentos de avaliação poderá ser feito com ou sem aviso 
prévio.  
Atividade de Produtividade: constituem um ponto de partida para que o aluno estude 
além da sala de aula. O conteúdo dessas atividades contribui para o processo de 
apropriação e construção do conhecimento discutido em sala ajudando o aluno consolidar a 
sua aprendizagem. O conjunto das atividades de produtividade e o desempenho do aluno 
nessas atividades serão usados para a construção do conceito final da escala em 
Matemática. 
Perda de Atividade: é de inteira responsabilidade de o aluno inteirar-se das atividades 
solicitadas, de resolvê-las e entregá-las ao Professor no prazo determinado. Tais atividades 
não serão recebidas fora do prazo determinado, salvo quando amparadas pela lei vigente. 
Conceito Final da Escala: Será elaborado a partir dos conceitos obtidos nas atividades, 
das atividades de produtividade do desempenho do aluno nessas atividades. Na construção 



do conceito final, as atividades realizadas em sala de modo individual e sem consulta, terão 
maior peso.  
Atividades do CEPAE: a participação dos alunos nas atividades denominadas LUDENS, 
OBMEP, SIMULADO e CIRCULA será obrigatória, pois essa participação irá gerar um 
conceito que será usado para a composição do conceito final da escala na qual a atividade 
foi realizada. 
Atendimento: é o horário semanal no contra turno para estudo da Matemática monitorado 
por estagiários e/ou pelo professor da turma. A participação do aluno é registrada e só será 
considerada válida, se houver envolvimento efetivo do aluno nas atividades realizadas no 
atendimento. O Professor poderá solicitar a presença obrigatória de alguns alunos. 
Instrumentos obrigatórios na sala de aula: é necessário que o aluno tenha, em todas as 
aulas, o seu material básico: lápis, caneta, borracha, caderno de matemática e livro didático 
e, quando solicitado, os instrumentos de desenho. Não é permitido o uso do celular em 
sala. O aluno poderá ser expulso ou impedido de assistir a aula caso não porte tais 
materiais antes do inicio da aula. Nesse caso irá trabalhar o conteúdo sozinho na 
coordenação e apresentar uma produção ao professor no final do tempo da aula. 

Pontualidade: é necessário que o aluno esteja na sala de aula no horário estipulado, uma vez 
que, ele só poderá entrar, após o Professor, se possuir uma justificativa plausível do atraso. O 
aluno só poderá sair de sala em caso de muita necessidade e após a autorização do Professor. 
Corresponsabilidade do aluno: o aluno é corresponsável pelo processo de ensino e de 
aprendizagem da Matemática. Para isso ele deve assumir uma atitude condizente com essa 
responsabilidade, proceder com os estudos diários além da sala de aula, buscar ajuda para 
resolver suas dúvidas, fazer com qualidade e empenho todas as atividades entregando-as no 
prazo determinado e participar dos atendimentos. Tais ações em conjunto com as ações 
realizadas pelo professor criam as condições propícias para a aprendizagem. 
  

Goiânia, fevereiro de 2015. 
 
 
___________________________________                            

____________________________ 
                  Marcello Lucas                                                                         Aluno(a) 
Professor de Matemática CEPAE – UFG 

 
 
 
Visto do(s) responsável (is): 
____________________________________________________em: ___/___/____ 
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Distribuição de Conteúdo  
 

 2º Ano – Ensino Médio – 2015  
ESCALAS CONTEÚDOS 



Primeira Escala 
20/01/2015 

à 
17/04/2015 

 

 
Geometria Espacial 
 
 

Segunda Escala 
22/04/2015 

à 
03/07/2015 

 

 
Análise Combinatória  
Probabilidade 
 

Terceira Escala 
05/08/2015 

à 
02/10/2015 

 

Sistemas Lineares 
Matrizes 
 

Quarta Escala 
05/10/2015 

à 
15/12/2015 

 

Determinantes 
Trigonometria da Circunferência 
 

 
 

Goiânia, fevereiro de 2015. 
 

Marcello Lucas 
Professor de Matemática 2º anos A e B – EM 

 
 



 
Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Biologia 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Mercês P. Cunha Mendonça (1º Semestre); Ana Maria da Conceição Silva 
(2º Semestre) 
 

Disciplina: BIOLOGIA (Núcleo Básico)                                                                                                                          
Subárea: BIOLOGIA 
Nível: Ensino Médio                          Série: 2ª                                Turma(s) – A e B                                 
Ano letivo: 2015 
Professoras responsáveis: Mercês P. Cunha Mendonça e Ana Maria da Conceição 
Silva 
Carga horária anual: 80 horas-aula por turma                                Carga horária semanal: 
02 horas-aula por turma       
Ementa  
O ensino de Biologia deverá permitir a contextualização de conhecimentos e produzir 
vivências que transportem o aluno ao cerne dos problemas que geram conhecimento, 
ajudando-o a desenvolver hábitos de que necessita para tornar-se capaz de pensar e tomar 
decisões como cidadão consciente e imbuído na construção de uma sociedade mais justa. 
Objetivos  
A Biologia no Ensino Médio pretende levar o aluno a compreender a importância social, 
cultural e científica da Biologia através do conhecimento de suas inúmeras aplicações; 
vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Biologia, promovendo o 
desenvolvimento de suas habilidades de observação, investigação, análise e interpretação; 
dominar conceitos e princípios fundamentais da Biologia, a partir de aprendizagem 
significativa, com a compreensão real dos processos e fenômenos biológicos, evitando a 
memorização.  
Conteúdo 
 O CORPO HUMANO – GENÉTICA – EVOLUÇÃO       
Estratégias  metodológicas 
Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de recursos 
audiovisuais: data-show, filmes; 3. excursões pedagógicas, aulas de campo e laboratório, 
com elaboração de relatórios; 4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. pesquisas em livros, 
revistas especializadas e de divulgação, jornais, Internet e junto à comunidade; 7. elaboração 
de mapas conceituais; 8. jogos e brincadeiras (atividades lúdicas). 
Interdisciplinaridade 
Possível  integração de conteúdos com as disciplinas  Química, Física, Português, Linguas 
Estrangeiras, Artes, Educação Física, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 
Avaliação 
A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, valorizando 
o aluno em todos os seus aspectos e particularidades: avaliações escritas, individuais 
e sem consulta, apresentações orais, participação nas aulas, resolução de tarefas, 
entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e na entrega de tarefas; 
desempenho nos exames simulados; auto-avaliação; acompanhamento dos alunos 
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com dificuldade, através de atendimento diferenciado, no período vespertino. 
Bibliografia 
AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia - Biologia das células. v. 2. 3. ed.  São 
Paulo: Moderna, 2010. 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.   Fundamentos da Biologia moderna. V. único. 4. ed. São 
Paulo: Moderna, 2008.     
ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Ensino Médio: Ciências da Natureza, 
Matemática e Suas Tecnologias.  Brasília: MEC/SEMT, 1999. 
BRASIL. Cadernos: Juventude, saúde e desenvolvimento. v.1. Brasília: MS/SPS, 1999. 
FELTRIN, A.E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a 
diferença. São Paulo: Paulinas, 2005. 
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. V.2. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

         MALDONATO, M.  A mente plural – Biologia, evolução e cultura. São Paulo: Unimarco, 
2005. 
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e 
espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.   

          REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível 
em: http://www.cienciahoje.uol.com.br 
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: 
http://www.revistaescola.abril.com.br  

         SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção. 
Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2011. 

         Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc. 
           
     Goiânia,  20 de janeiro  de 2015. 

 

http://www.cienciahoje.uol.com.br/
http://www.revistaescola.abril.com.br/
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Disciplina: Ed. Física 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Profa. Silmara Ferreira Antunes 
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Disciplina: Artes 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Profa. Aline 
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Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Espanhol 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Iris Oliveira de Carvalho e Renata Gornattes 
 

A Língua Estrangeira ESPANHOL (LE) foi escolhida no ano de 2005, respeitando a 
Lei nº 11.161/2005 de oferta obrigatória da LE no Ensino Médio. Assim, o aluno do 2ª ano do 
EM cursará durante este ano a Língua Espanhola e outra Língua Estrangeira de livre escolha. 
Dentro da proposta de LE, reestruturada no ano de 2005, os alunos desta série terão duas aulas 
semanais. Por meio do uso de livro didático, canções, jogos, trabalhos orais e escritos, filmes 
e da interação com os colegas e com o professor, pretendemos preparar o aluno para adentrar 
no universo cultural e pluralizado.  
EMENTA 
Desenvolver no aluno a competência comunicativa para que ele saiba interagir 

adequadamente às várias situações comunicativas, propósitos e papéis dos participantes em 

língua espanhola. 

 
 
CONTEÚDO 
  

O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola será composto de 05 unidades (1, 2, 3, 
4 e 5) do livro Nuevo Español en Marcha, volumen 2, de Francisca Castro Viúdez, Pilar 
Díaz Ballesteros, Ignacio Rodero Díez e Carmen Sardinero Franco, Editora SGEL. Assim, os 
temas para este ano são: 

 
1. expresar gustos (verbo gustar) 
2. hablar de rutinas (verbos reflexivos e irregulares en presente de indicativo) 
3. hablar de acontecimientos en pasado (pretérito indefinido) 
4. hablar del tiempo libre 
5. hacer comparaciones (comparativos y superlativos) 
6. hablar de la familia (grados de parentesco) 
7. hablar de la casa (vocabulario de la casa) 
8. hacer descripciones de carácter (adjetivos de carácter) 
9. expresar deseos 
10. comprar y vender objetos (pronombres complemento) 
AVALIAÇÃO 

O ensino de LE no CEPAE está baseado no desenvolvimento das quatro habilidades 
(ler, ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades avaliativas em Língua Espanhola 
respeitarão essas diretrizes. Em cada uma das 4 escalas os alunos  realizarão as seguintes 
atividades avaliativas: prova oral, prova escrita, apresentação de trabalhos (orais e escritos),  
tarefas, projetos de aprendizagem e atividades avaliativas extras. A participação e a interação 
do aluno em sala de aula também serão avaliadas. 
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Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Francês 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professora: Sirlene Terezinha de Oliveira 
 
Disciplina: Língua Francesa                                                                                             
Nível: Ensino Médio                             Série: 2º Ano                                  Turma: A 
Professores Responsáveis: Sirlene Terezinha de Oliveira  
Carga horária anual: 80 horas por turma                                 
Carga horária semanal: 02 horas-aula por turma 
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da 
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos. 
 
 Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência lingüístico → 
relativa ao manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → 
relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa 
aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua 
coerência. 
 
Conteúdos:  
1) conteúdo comunicativo → contar suas férias, descrever suas origens, situar lugares 
(cidades, países) em um mapa, situar um acontecimento no tempo, expressar 
anterioridade, comparar países (população, economia, clima), expressar quantidades 
aproximadas, compreender um gráfico (sobre imigração, por exemplo), descrever a 
criação de um sistema econômico, compreender informações sociológicas, falar de uma 
marca ecológica, expressar probabilidade, expressar opinião sobre slogans, 
compreender histórias em quadrinho, compreender uma canção engajadas  (sobre a 
África), contar a vida de um cantor, definir estilos de músicas; 
 
2) conteúdo gramatical → conjugação de verbos no imperfeito e no perfeito (passe composé), 
mais-que-perfeito do indicativo, comparativos, pronomes relativos, pronomes interrogativos, 
advérbios de modo, pronomes complemento de objeto direto e indireto; 
 
3) conteúdo lexical → férias: lugares (montanha, mar, países estrangeiros), albergues, fauna, 
atividades esportivas e de colégio; imigração regular/irregular), mobilização a favor/contra; 
pontos cardiais; palavras africanas; futebol, corpo humano; palavras abreviadas; comércio 
sustentável, trabalho; instrumentos, estilos e técnicas musicais, sentimentos; 
 
4) conteúdo fonético → ligações obrigatórias e proibidas; h mudo/aspirado; grupos de 
palavras, ritmo, entonação, sotaque; as nasais; 
 
Metodologia: Os pressupostos teóricos nossa metodologia se inspiram nas contribuições do 
cadre européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos situamos no princípio da 
descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos procedimentos a partir dos objetivos 
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e os organizamos levando em conta o eixo compreender/exercitar/produzir. Privilegiamos 
sempre o percurso que vai do sentido em direção à forma no quadro de uma progressão em 
espiral. Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras, os sistemas aos 
alunos. Os quadros On dit (Diz-se) e gramaticais confirmam o que eles deduziram. A passagem 
para a língua materna não é obrigatória, mas, às vezes, pode ajudar na confirmação das regras e 
sistemas. O tratamento do léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos também as 
interações que permitem construir o sentido e verificá-lo. Nosso procedimento não visa apenas a 
aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, mas também do saber aprender (savoir-
apprendre). 
 
Avaliação 
A avaliação consiste em provas oral e escrita, participação em sala de aula, realização de 
tarefas em sala e em casa, assiduidade, pontualidade. 
 
Bibliografia 
LOPES, M.-J., LE BOUGNEC, J.-T. Méthode de Français ET TOI? Niveau 3, Paris : Didier, 
2009. 
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês. 
 



 
Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio  – 2015 

 
Disciplina: Inglês 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professora: Delaine Denise Xavier dos Santos 
 
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades 
integradas: compreensão e produção oral e escrita. Leitura, interpretação e produção de textos 
(literários e não literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão 
de temas transversais. 
 
Objetivos: Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa em 
atividades de compreensão e produção oral e escrita. Ler e compreender textos literários e não 
literários, tais como: poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, músicas entre 
outros. Traduzir e associar termos em inglês e português. Discutir temas transversais como 
arte e cultura, ética e cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente de modo transdisciplinar 
ao longo das aulas (por meio de filmes, músicas, figuras e tópicos de debate, ora em língua 
estrangeira ora em língua materna). 
 
Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. O formato das aulas varia de 
modo a proporcionar diversidade de recursos facilitadores da aprendizagem e geradores de 
motivação. Dentre os procedimentos utilizados em sala de aula discutidos, destacam-se:  
 

 aulas expositivas dialogadas; 
 desenvolvimento de pequenos projetos individuais e em grupo; 
 observação e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte; 
 debates e discussões direcionadas; 
 músicas e filmes; 
 apresentação de pequenos seminários; 
 confecção de cartazes; 
 simulado de questões do Enem; 
 produção de textos. 

 
Avaliação: Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e 
envolvimento nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas, para tal a assiduidade e 
pontualidade se fazem primordiais. Avaliações escritas (textos, testes, cartazes, entre outros) e 
orais (entrevistas, apresentações, diálogos, entrevistas, entre outros) serão agendadas com a 
turma para a composição das notas da escala. 
 
Conteúdo específico: O livro High Up 2 é adotado nesta série a fim de revisar, organizar e 
mediar o ensino das funções comunicativas em primeiro plano e de gramática e vocabulário. 
Há ênfase específica em habilidades necessárias à compreensão e interpretação de textos: 
scanning, skimmng e gist.  As oito unidades do livro serão trabalhadas ao longo do ano letivo, 
assim divididas: 1ª escala: Unidades 1 e 2, 2ª escala: Unidades 3 e 4 3ª escala: Unidades 5 e 6 
4ª escala: Unidades 7 e 8. Entretanto, o livro é uma referência e não o gerenciador dos 
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conteúdos, na medida em que textos literários e não literários serão acrescidos ao programa ao 
longo do ano de 2015. 

 
 
 

PLANO DE CONTEÚDO DIVIDIDO EM ESCALAS 
 

 Unidades Conteúdo 

1ª
   

 e
sc

al
a 

1 – Learning 
about games    

 Identificar características de descrição de jogos e de 
instruções para participar deles; 

 Gramática e vocabulário: palavras relacionadas ao uso 
de jogos, uso de conectivos e uso dos verbos Say, speak 
e talk; 

 Habilidades enfatizadas: leitura e escrita;  
 

2 – Are you a 
digital learner 

 Conhecer melhor as oportunidades que a era digital 
oferece para o aprendizado de inglês; 

 Refletir sobre algumas estratégias virtuais de 
aprendizagem; 

 Gramática e vocabulário: Phrasal verbs, pronomes 
possessivos e possessivos adjetivos; 

 Habilidades enfatizadas: leitura e escrita; 

2ª
  e

sc
al

a 

3 – Let the 
movies roll 

 Discutir sobre alguns filmes lançados nos últimos anos; 
 Expressar o tipo de filme favorito e justificar a opinião; 
 Gramática e vocabulário: Tipos de filmes, expressões 

para relatar opinião, comparativos, superlativos e 
advérbios; 

 Habilidades enfatizadas: leitura, escrita, compreensão e 
produção oral. 
 

4 – Hip Hop 
culture & music 

 Conhecer o movimento cultural Hip Hop; 
 Aprender as características do gênero biografia; 
 Gramática e vocabulário: palavras relacionadas ao 

mundo da música, verbos regulares e irregulares no 
passado, perguntas com palavras interrogativas (W.H 
questions) 

 Habilidades enfatizadas: leitura, escrita, compreensão e 
produção oral. 
 

3ª
 e

sc
al

a 

5– Eating: pain 
or pleasure? 

 Discutir hábitos e preferências alimentares 
 Estudar vocabulário relativo a distúrbios alimentares; 
 Entender a composição de uma carta de conselho; 
 Gramática e vocabulário: prasal verbs, verbos com 

gerúndio e com a forma o infinitivo, frases para dar 
conselhos; 

 Habilidades enfatizadas: leitura, escrita, compreensão e 
produção oral. 
 



6 –You are what 
you eat, aren’t 
you? 

 Decodificar rótulos de alimentos e identificar suas 
características; 

 Produzir um gráfico sobre seus hábitos alimentares; 
 Entrevistar colegas usando tag questions; 
 Gramática e vocabulário: food,  tag questions, voz 

passiva no presente simples; 
 Habilidades enfatizadas: leitura, escrita, compreensão e 

produção oral. 
 

4ª
 e

sc
al

a 

 
7 –Eyes and 
mind on the road 

 Identificar as principais características de um relatório 
de pesquisa; 

 Identificar termos relacionados à leitura de dados 
estatísticos; 

 Gramática e vocabulário: Diferenças entre o Inglês 
Britânico e Americano, presente perfeito simples e 
continuo. 

 Habilidades enfatizadas: leitura e escrita;  
 

 
8– Biking a 
lifestyle 

 Trabalhar com uma carta ao leitor; 
 Refletir sobre a eficiência de diferentes tipos de 

transportes na sociedade atual; 
 Gramática e vocabulário: Partes de uma bicicleta, meios 

de transporte, voz passiva 
 Habilidades enfatizadas: leitura, escrita, compreensão e 

produção oral. 
 

 



 
Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio  – 2015 

 
Disciplina: História 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professor: Anna Maria Dias Vreeswijk 
 
Carga horária semanal: 2 aulas 
Carga horária anual: 80 horas 
 
1. EMENTA: A disciplina aborda as relações sociais, políticas e econômicas no processo de 
colonização da América, assim como as construções culturais. O estudo dos séculos XVIII e 
XIX fundamenta-se na análise dos projetos políticos da modernidade e dos conflitos entre os 
diferentes sujeitos históricos. 
 
2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS: 
 
2.1. Escravidão e liberdade: 
Problematização do presente: o trabalho análogo à escravidão no Brasil atual 
A escravidão moderna mercantil: o comércio de escravos 
A Igreja e a legitimação da escravidão 
A sociedade açucareira: 
 - A escravidão rural: a casa grande e a senzala 
 - Os escravos domésticos e as formas disfarçadas de dominação 
A sociedade mineradora: 
 - A escravidão urbana e os escravos e escravas de ganho 
 - As formas de resistência à escravidão 
História e arte: o Brasil pelo olhar dos viajantes (Rugendas e Debret) 
 
2.2. A desconstrução dos heróis 
As bandeiras e a construção da imagem heroica dos bandeirantes  
A Inconfidência mineira e a construção da imagem heroica de Tiradentes 
 
2.3. Imagem e poder: 
Problematização do presente: o poder da imagem na política e na sociedade de consumo 
Monarquias absolutistas 
 - A concepção de poder absolutista e o suplício 
 - A etiqueta: a espetaculização do rei e as estratégias de diferenciação social da 
nobreza 
- A fabricação da imagem do rei/ rainha 
 
2.4. Gênero: a construção do feminino e do masculino 
O Iluminismo: 
 - O pensamento dos filósofos iluministas: Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau 
 - A inferiorização da mulher: do pensamento religioso ao filosófico 
Revolução Francesa: 
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 Problematização do presente: discursos divergentes acerca dos direitos humanos 
 - O antigo regime e as fases do processo revolucionário 
 - A participação e a exclusão das mulheres no processo revolucionário 
História e arte: o classicismo 
Revolução Industrial  
- Vigiar e punir: a disciplinarização do trabalho 
- O uso de mão de obra de mulheres e crianças 
- A formação da classe operária e o movimento operário europeu (ludismo e cartismo) 
 
2.5. A construção da nação: 
A independência do Brasil: 
 - A transferência da corte e interiorização da Metrópole 
 - A construção do 7 de setembro 
Os movimentos separatistas ou contestatórios e a imposição da ordem 
 
2.6. Dominação e resistência: 
O Imperialismo  
 - Etnocentrismo e darwinismo social 
 - A partilha da África/ 
 -O anticolonialismo 
História e arte: o orientalismo 
 
2.7. Relações e conflitos étnico-raciais 
Problematização do presente: as políticas afirmativas e a concepção de raça na atualidade 
O movimento abolicionista 
A migração europeia e a política de branqueamento 
Crise da monarquia e proclamação da República  
 



 
Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio  – 2015 

 
Disciplina: Geografia 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professor: Paulo C. V. de Araújo 
 
EMENTA 
A ordem geopolítica e econômica do pós- 2. Guerra aos dias de hoje: ordem  bipolar, Guerra 
Fria, a nova ordem mundial; o processo de desenvolvimento do capitalismo, a industrialização 
e as desigualdades entre as nações desenvolvidas, ex- socialistas e subdesenvolvidas; renda 
per capita e I.D.H. como índices das desigualdades internacionais; multi/unipolaridade, 
conflitos étnico-nacionais, blocos econômicos.     
 
OBJETIVOS 
1- Apresentar os conceitos básicos em Geografia, promovendo no aluno a compreensão do 
espaço em que se insere. 
2- Mostrar o espaço como produção social, resultante das relações entre os homens e desses 
com os demais elementos da natureza. 
3- Caracterizar os processos de formação socioespacial ao longo da história. 
4- Reconhecer as contradições e conflitos socioeconômicos, políticos e culturais, 
desenvolvendo a consciência ecológica e o respeito às diferenças entre as pessoas, na busca de 
uma organização social mais equânime. 
 
 
CONTEÚDOS 
 
1- Geopolítica e economia mundial do pós- Segunda Guerra. 
     1.1- A reordenação geopolítica e econômica. 
     1.2- O mundo da Guerra Fria e a ordem bipolar. 
     1.3- A nova ordem e os novos conflitos. 
     1.4- Os blocos econômicos regionais. 
 
2- Processo de desenvolvimento do capitalismo. 
    2.1- Fases do capitalismo: comercial, industrial, financeiro, informacional. 
    2.2- As três revoluções industriais. 
 
3- O Subdesenvolvimento 
     3.1- Origem, terminologia e características. 
     3.2- Mudanças na divisão internacional do trabalho. 
     3.3- Os países emergentes. 
     3.4- Indicadores socioeconômicos internacionais: PNB per capita; I.D.H. 
     3.5- A superação do subdesenvolvimento. 
 
 4- O Socialismo Real.    
    4.1- Comunismo e socialismo; socialismo utópico, ideal e real. 
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    4.2- A economia planificada e seus problemas. 
    4.3- As "economias de transição" no século XXI. 
  
 
 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
1- Aulas expositivas. 
2- Seminários. 
3- Leitura, discussão e produção de textos. 
4- Confecção e leitura de mapas, gráficos, tabelas. 
5- Exibição e debate de filmes. 
 
AVALIAÇÃO 
1- Observação de atitudes e valores dos educandos. 
2- Provas escritas. 
3- Seminários. 
4- Confecção e interpretação de mapas e gráficos. 
5- Produção textual; compreensão de filmes. 
6- Simulado. 
 
 
 
REFERÊNCIAS: LIVROS E FILMES 
LIVROS 
ALMANAQUE ABRIL. 
BOND, Rosana; YAZBEK, Mustafa. Oriente Médio. 5. ed. São Paulo: Ática, 1999. Série 
Viagem pela Geografia (paradidático). 
BOULET, Marc. Na Pele de um Intocável [trad. de Ana L. D. Borges]. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1996. 
CARLOS, Ana Fani Alessandri (org). A Geografia na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 
1999. Col. Repensando o Ensino. 
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos (org). Ensino de geografia: práticas e textualizações 
no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2000. 
CLAVAL, Paul. A Geografia Cultural [trad. de Luiz F. Pimenta e Margareth de C. A. 
Pimenta]. Florianópolis: Ed. da UFSC,1999. 
CORRÊA, Roberto Lobato. A Rede Urbana. São Paulo: Ática, 1989. Série Princípios. 
ENCICLOPÉDIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO [trad. de J. de Freitas, J. Brício e R. 
Aguiar]. 2. ed. São Paulo: Publifolha; Rio de Janeiro: Terceiro Milênio, 2000. 
GOMES, Horieste. A Produção do Espaço Geográfico no Capitalismo. São Paulo: Contexto, 
1990. Col. Repensando a Geografia. 
IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. 8. ed. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2000. 
IBAZEBO, Isimeme. Explorando a África [trad. de Isa M. Lando]. São Paulo: Ática, 1997 
(paradidático). 
MENDES, I. L.; TAMDJIAN, J. O. Geografia: a natureza humanizada: testes e questões de 
Vestibular. São Paulo: FTD, 2001. 
MOREIRA, J. C.; SENE, E. de. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e 
globalização. São Paulo: Scipione, 2012 (livro didático adotado). 
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (org.). Para Onde Vai o Ensino de Geografia? São 
Paulo: Contexto, 1989. Col. Repensando o Ensino. 
PORTELA, Fernando; VESENTINI, J. W. Êxodo Rural e Urbanização. São Paulo: Ática, 
1995 (paradidático). 



PORTELA, Fernando; MAMIGONIAM, Armen. China. 9. ed. São Paulo: Ática, 1999. Série 
Viagem pela Geografia (paradidático). 
SANTOS, Milton. Por Uma Outra Globalização: do pensamento único à consciência 
universal. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. 
SIMIELLI, M. E. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2000. 
VESENTINI, J. W. Para Uma Geografia Crítica na Escola. São Paulo: Ática, 1992. Série 
Fundamentos. 
_____ Novas Geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2000. Col. Caminhos da Geografia. 
_____ Geografia: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2008. 
 
FILMES 
 
TEMPOS MODERNOS, EUA  
NENHUM A MENOS/O ÚLTIMO IMPERADOR/ADEUS, MINHA CONCUBINA, CHINA 
FAHRENHEIT 451, FRANÇA-INGLATERRA 
 
ADEUS, LÊNIN, ALEMANHA 
 
O ENCOURAÇADO POTENKIM, RÚSSIA 
 
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER, TCHECOSLOVÁQUIA 
 
GUANTANAMERA/MORANGO E CHOCOLATE/ANTES DO ANOITECER, CUBA 
 
POWAAQATSI, EUA 
 
A QUEDA DO MURO DE BERLIM 
 
A VIDA DOS OUTROS, ALEMANHA                                                                    
 
 
 



 
Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Filosofia 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professor: Evandson Paiva Ferreira 
 
EMENTA DA DISCIPLINA 
A razão humana e a sua expressão na Filosofia e nas Ciências. As diferentes formas de 
conhecer. As Ciências da Natureza e as Ciências Humanas. A crise da razão no século XX. 
 
I – OBJETIVOS 

 Pensar a razão como criação histórica. 
 Ler significativamente textos filosóficos, articulando-os a outros aspectos da 

vida humana. 
 Ler filosoficamente textos de outras estruturas e registros. 
 Pensar rigorosa e criticamente, superando a pobreza e banalização da cultura.  
 Compreender a realidade; situar-se nela como sujeito crítico; e realizar 

escolhas conscientes.  
 
 
II – CONTEÚDOS 
 
1ª Escala  

I – A RAZÃO E A VERDADE 
 As diferentes formas de conhecer 
 O conhecimento como um problema filosófico 
 A atividade de pesquisa: o que é um projeto de pesquisa 

2ª Escala 

II – O CONHECIMENTO 
 A ideologia 
 A lógica 
 A busca da verdade 
 Ciência e modernidade. 

3ª Escala 

III – FILOSOFIA E CIÊNCIA 
 A crise da razão. 
 Ciência, tecnologia e valores 
 Ciência e história: idade média e modernidade – a revolução científica 

4ª Escala 

IV – A CIÊNCIA E SEUS MÉTODOS 
 As ciências da Natureza 
 As ciências humanas 
 Os limites da razão. 
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AVALIAÇÃO 
 Atividades de pesquisa. 
 Apresentação de seminários. 
 Prova escrita. 
 Produção de textos filosóficos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução à 
filosofia. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2013. 
 
___. Temas de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998. 
 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. São Paulo: Atual, 2002. 
 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 
 
FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com a arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.   
 
GALLO, Sílvio. Ética e cidadania. Campinas: Papirus, 2003. 
 
MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
SÁTIRO, Angélica; WENSCH, Ana Miriam. Pensando melhor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 
 



 
Plano de Curso – 2º Ano do Ensino Médio  – 2015 

 
Disciplina: Sociologia 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professora: Maria Aparecida Daniel da Silva 
 
 

COMPONENTE CURRICULAR 
 
A disciplina Sociologia, ministrada no decorrer dos três anos letivos do ensino médio 
integrado, tem o intuito de desenvolver nas alunas e nos alunos uma ótica abrangente do 
social, de maneira a romper as barreiras disciplinares – sem desrespeitá-las –, e compartilhar 
os rudimentos do que se poderia denominar pensamento sociológico. Com isso, procurar-se-á 
reconstituir, de maneira temática, ao mesmo tempo em que se recorre aos principais autores 
dessa tradição de pensamento, o surgimento, a formação e o desenvolvimento da Sociologia, 
situando-a num contexto histórico e científico, visando posteriormente abarcar variados temas 
distribuídos ao longo de três anos. O objetivo geral é o de romper as perspectivas de senso 
comum e preparar os discentes no que diz respeito ao tratamento rigoroso dos mais variados 
problemas sociológicos que constituem a realidade circundante, e com os quais se defrontarão 
dentro e fora da escola, exigindo-lhes um posicionamento autônomo face às questões 
cotidianas. 
 
1. EMENTA: Compreender as estruturas de dominação no Estado, suas ideologias políticas, 
os tipos de participação política bem como os direitos do cidadão. Apreender os conceitos de 
dominação, de estratificação, de mobilidade social. Compreender as formas de ação social 
presentes na sociedade para a construção de uma sociedade sustentável.  
 
2. O CONTEÚDO DO CURSO: 
 
CAPÍTULO 6 – Poder, Política e Estado.  
CAPÍTULO 7 – Democracia, cidadania e direitos humanos.  
CAPÍTULO 8 – Movimentos Sociais. 
CAPÍTULO 10 – Estratificação e desigualdades sociais.  
CAPÍTULO 15 – Sociedade e Meio Ambiente.  
 

livro: SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO. 1ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 2013. 
 
 
2.1 – Metodologia e Recursos didáticos: aulas expositivas; documentários; uso de 
Datashow; vídeo; debates; mapa conceitual, outros.  
 
 
3. AVALIAÇÃO: contínua e processual; será priorizada a sua participação; o seu 
envolvimento com as aulas; o cumprimento de tarefas e avaliações escritas.  
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_O tripé da Avaliação: a) Instrução; b) Disciplina; c) Aspectos comportamentais (valores, 
conduta). 
 
3.1 Composições do Conceito Final de cada Escala: 

 
a) Avaliação escrita (objetiva e/ou dissertativa); 
b) Tarefas: pesquisas, seminários, produção de textos, estudo dirigido.  
c) Deve ser levado em conta a Conduta do aluno(a) em sala de aula: envolvimento 
com as aulas, responsabilidade com o caderno, com o material entregue pela 
professora, colaboração e respeito com os colegas e com a professora. 
 

4. REGRAS DE CONVIVÊNCIA: 
 
 
a) Respeitar os colegas, os funcionários e a professora; 
b) Não usar dispositivos eletrônicos em sala de aula, tais como celulares; Iphone; fone de 
ouvido e outros aparelhos que prejudiquem o andamento das aulas; 
c) Não ter preconceito contra nenhum(a) colega, não cometer Bullying; 
d) Não entrar na sala após a professora e nem sair para pegar material no armário; 
e) Namoro: melhor reservar outros ambientes.  
 
5. Material didático necessário: uma pasta simples para agrupar o material distribuído em 
aula, um caderno; caneta azul; lápis e borracha. 
 
6. Atendimento: horário a combinar (será obrigatório para os alunos que tirarem conceito D 
ou E).  
 
7. Bibliografia 
 
AFRANIO, et all. SOCIOLOGIA EM MOVIMENTO. 1ª ed. São Paulo: Ed. Moderna, 
2013. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade 3. ed. São 
Paulo: Moderna, 2009. 
DOMINGUES, José Maurício. Teorias sociológicas no século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008. 
COMPARATO, Bruno Konder. Sociologia Geral. 2. ed. São Paulo: Escala Educacional, 
2010. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade 3. ed. São 
Paulo: Moderna, 2009. 
GUIZZO, João. Introdução à Sociologia. São Paulo: Companhia Ed. Nacional, 2009.  
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª. ed. Porto Alegre/RS: Artmed, 2005. 
MARCELINO, Nelson. Introdução às ciências sociais. 9. ed. Campinas/SP: Papirus, 2000. 
MARTINS, Carlos Brandão. O que é sociologia? 38 ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
(Coleção Primeiros Passos, n. 57).  
Jornais, Revistas, outros.  



www.google.com.br/imagens. 
 

BOM ANO LETIVO!!! 
Prfa. Cida Daniel 
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Disciplina: Química 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professora: Marilene Barcelos Moreira  
 
Carga horária semanal: 03 horas / turma 
Carga horária anual: 120 horas / turma 
 
I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO MATERIAL DIDÁTICO 
 

Os conteúdos são selecionados e organizados a partir do tema central “Transformações 
Quimicas” seguindo os princípios metodológicos de Daviad Ausubel que acredita que, para 
ocorrer a aprendizagem significativa, os conteúdos devem ser trabalhados na tentativa de 
operacionar a diferenciação progressiva dos conceitos e a reconciliação integrativa entre eles. 
A diferenciação e a reconciliação vão acontecendo a partir de novos atributos apresentados, 
onde conceitos são construídos e modificados sempre. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

O ensino de química a nível médio deve levar o aluno a: 
1- Compreender a importância social e econômica da Química através do 

conhecimento de suas inúmeras aplicações. 
2- Vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Química através da 

realização da experiência, promovendo o desenvolvimento das habilidades de observação, 
análise e investigação. 

3- Dominar conceitos e princípios fundamentais da Química através de uma 
aprendizagem significativa de tais noções, evitando a memorização de informação especificas 
e enfatizando as respostas aos porquês. 
 
III – CONTEÚDOS 
 
1ª. Escala 
1. Levantamento de conceitos dos alunos sobre transformações; 
2. Transformações e propriedades físicas específicas da matéria; 
3. Reações Químicas e propriedades da matéria; 
4. Modelo da constituição da matéria; 
5. Propriedades e métodos de separação de misturas. 
 
2ª. Escala 
6. Lei da conservação da massa; 
7. Lei das Proporções Definidas; 
8. Lei de Dalton – conceito de átomos; 
9. Reações de Decomposição: substância simples e compostas. 
10.  Conceito de elemento químicos, símbolos e fórmulas. 
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3ª. Escala 
11. Conceito de massa atômica relativa, mol, massa molar e número de mol; 
12. Equações Químicas – balanceamento de equações; 
13. Relações Estequiométricas entre reagentes e produtos em uma reação química. 

 
4ª. Escala 
14. Fatores que influênciam no cálculo das quantidades de substâncias em uma reação 
química; 
15. Rendimento de reações e pureza de reagentes. 
 
IV – METODOLOGIA 
 

Aulas teóricas e práticas com dinâmicas de grupo e discussão com a sala, seminários, 
aulas de exercícios e leitura de textos. 
 
V – AVALIAÇÃO 
 
 A avaliação será feita dentro das normas do CEPAE, normalmente duas avaliações 
escritas e outra avaliação de rendimento que envolve auto estudo por parte do aluno como 
apresentação oral, participação ativa durante as aulas através da formulação de conceitos, 
resolução de tarefas e sugestões de caminhos durante o processo. Será realizado também 
testes rápidos referentes a avaliação do conteúdo da semana anterior. Além da freqüência e 
participação dos alunos com dificuldades às aulas de recuperação no período vespertino. Tudo 
isto será contado como produtividade. 
 
V – BIBLIOGRAFIA 
 
Apostila: Química I – adaptada de SCHNETIZLER, R. P. et al. PROQUIM Campinas: ed. da 
UNICAMP, 1986. 
 
FELTRE, R: Química, vol. 01, 02 e 03. São Paulo, Moderna, 2005. 
 
TITO E CANTO. Química, vol. 01, 02 e 03. São Paulo, Moderna 2010. 
 
FONSECA, M. R. M. da. Química, vol. 01, 02 e 03. São Paulo, FTD, 2010. 
 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. ENSINO MÉDIO QUÍMICA, MEC, 
1990. 
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Disciplina: Física 
Nível: Médio - Série: 2º ano - Turmas: A e B 
Professor: Leonardo Bruno Assis Oliveira 
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Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio - 2015 
 
 
Disciplina: Língua Portuguesa  
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Profa. Drª. Ilse Leone B. C. de Oliveira 
 
Ementa 

O texto e a textualidade: a frase, a oração, o período; os elementos responsáveis pela 
coesão textual (pronomes, preposições, conjunções, tempos e modos verbais, advérbios, 
concordância verbal e nominal, relações subordinação e coordenação, pontuação); a 
coerência: a palavra e os sentidos: denotação e conotação, sentido e contexto, pressuposição, 
adequação vocabular; a intertextualidade e a interdiscursividade; os recursos expressivos da 
linguagem. Os gêneros discursivos: os enunciados gerais da língua em uso; o discurso da 
mídia escrita; os gêneros literários; o texto como gênero escolar: do resumo à análise, a 
dissertação, a carta argumentativa, a narrativa.  

 
Considerações gerais e fundamentação teórica 
 Na visão do teórico russo Mikhail Bakhtin (1981), a vida é dialógica por natureza. Isto 
é, viver significa participar de um diálogo que pressupõe: interrogar; escutar; responder; 
concordar, discordar etc. Semelhantemente à vida, a educação também só se realiza se 
orquestrada pelo diálogo; um diálogo, portanto, em que a palavra deve ser concebida, se não 
em sua múltipla orientação, pelo menos em sua dupla face. Como ciência humana que é, 
pressupõe sempre a recepção seguida de interpretação da palavra de outrem. Assim, a 
comunicação deve ser constitutiva dos pares ensino-aprendizagem, professor-aluno, aluno-
aluno em sua relação com o conhecimento.  
 Na verdade, não são propriamente as respostas que nos seduzem, mas as perguntas que 
elas podem suscitar; elas é que nos movimentam, porque a cada resposta segue-se uma nova 
pergunta. Ao discurso do professor cabe, pois, responder a algo, mas sobretudo perguntar e 
com isso provocar outros discursos, garantindo no ambiente escolar uma postura contrária ao 
represamento da corrente do pensamento, cuja natureza é fluida e inacabada, e não imune à 
estagnação. Trata-se de compreender a educação como um diálogo infinito, como uma 
interlocução que nunca chega a termo. O diálogo é, aliás, considerado pelos teóricos da 
educação como uma prática privilegiada da investigação e ensino, como a forma do logos 
pedagógico, entendido como um “jogo constante de diferenças e interferências que, 
justamente porque diferem entre si, são capazes também de se interferirem e desestabilizarem 
mutuamente” (LARROSA, 2000, p.120). 
 A interlocução na escola não é, portanto, uma estratégia, mas um princípio. 
Naturalmente deve pressupor um processo de recepção ativa da enunciação do professor, de 
forma que seja concedido um papel significativo ao aluno. Trata-se de compreender, com 
Bakhtin (1995), que “Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, 
privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras interiores”; que “A palavra vai 
à palavra. É no quadro interior que se efetua a apreensão da enunciação de outrem, sua 
compreensão e sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante”. E a partir disso esperar a 
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réplica interior, o comentário efetivo. Logo, trata-se de conceber a interação verbal como 
exigência para o fim último da linguagem: a construção de sentidos. Essa postura pressupõe 
um redimensionamento na forma de olhar o outro; pressupõe conceber a imagem do aluno, 
por exemplo, como a imagem que nos olha – a nós professores – e nos interpela. A inversão 
da direção do modo de olhar nossos alunos pode contribuir para uma prática pedagógica 
pautada pelo diálogo, na medida em que inaugura uma via de mão dupla na relação professor-
aluno. E é nesse trânsito que acontece a aventura da aprendizagem, sustentada pela memória e 
elaboração do pensamento. 

No caso específico da linguagem, a provocação dialógica é constitutiva. A língua não é 
linear como supunha a linguística estrutural; não se configura apenas como uma sequência de 
significantes à qual corresponde uma cadeia de significados. A língua é heterogênea; um 
campo em que se misturam, em natural conflito, discursos de origens diferentes, de forma que 
o sujeito falante se coloca na cena enunciativa sempre em relação ao outro, fazendo circular 
discursos de vários locutores. Como consequência, não se pode pensar em discursos 
individuais, mas em interdiscursos. 
 Ao falar ou escrever, meu discurso não provém unicamente da minha capacidade 
intelectiva de enunciar, mas apresenta-se perpassado por discursos anteriores que são por mim 
absorvidos, com a ação de minha memória discursiva. De igual modo, ao acercar-me de um 
texto para sua audição ou leitura, o que posso fazer é escutar-lhe as palavras e ouvir sua 
linguagem, isto é, ouvir os sentidos presentes nos interdiscursos que a perpassam na forma de 
memória e história: “Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 
desagradáveis, etc.” (BAKHTIN, 1995, p.95). Naturalmente carregadas de um conteúdo ou 
sentido ideológicos, as palavras são sempre acentuadas, refletem e refratam o mundo que 
verbalizam.  
 Assim, compreender consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já 
conhecidos, ou seja, é responder a palavras por meio de palavras. E somente quando uma 
enunciação encontra outra, somente quando se dá a interação verbal, é que há vida na palavra. 
Logo, entender o homem como ser de linguagem, portanto impensável como ser alheio aos 
signos que o cercam, é princípio constitutivo da educação. Contudo, afirmar a natureza 
sígnica das formas de representação do mundo e, por conseguinte, a importância da 
linguagem no processo de construção do conhecimento, é insuficiente se não se concebe a 
natureza social e ideológica do signo; seria mesmo apagar o inquestionável vínculo entre a 
linguagem e a vida. “Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação considerado, ele 
será determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é, antes de tudo ‘pela 
situação social mais imediata’” (BAKHTIN, 1995, p.112).  
 E essa propriedade da linguagem não se justifica apenas pela necessidade individual 
de comunicação, mas pela inelutável associação tanto da fala quanto da enunciação às 
condições da comunicação e, consequentemente, às estruturas sociais: a linguagem é o 
próprio laço que assegura a união de uma comunidade; o signo e a situação social encontram-
se indissoluvelmente ligados. Porque a palavra “penetra literalmente em todas as relações 
entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos 
da vida cotidiana, nas relações de caráter político”; porque as palavras “são tecidas a partir de 
uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 
domínios” (BAKHTIN, 1995, p.41). E sua vida, em quaisquer das esferas em que esteja 
presente, constitui-se de relações dialógicas entre as variadas vozes sociais, que podem estar 
distantes, ser inapreensíveis ou podem estar próximas, soando simultaneamente.  
 Desse modo, é pelo convite de pensar a vida, e tudo que a ela diz respeito, como um 
simpósio universal, que o pensamento de Bakhtin é eleito como base teórica de minha prática 
pedagógica do ensino de língua portuguesa. O pensador russo não focalizou a educação 



propriamente dita em suas investidas teórico-filosóficas. Todavia, do conjunto de seus escritos 
podem-se depreender significativas contribuições para o campo pedagógico, vez que seu olhar 
se detém no homem em sua relação com a palavra e na construção da consciência, o que, para 
ele, pressupõe o homem em sociedade, ou seja, integrante, inequívoco, da intrincada rede de 
relações sociais; trata-se, portanto, de uma abordagem da consciência calcada em 
fundamentos socioideológicos. Partindo de uma compreensão de linguagem como produto da 
interação/tensão entre os interlocutores, o teórico acredita que é no movimento dialógico da 
interação verbal que os indivíduos podem constituir-se como sujeitos. Assim, postulando a 
linguagem como uma atividade em sua dimensão social, Bakhtin concebe-a como uma ação 
de falantes reais e concretos, socialmente organizados, ou seja, que enunciam de um lugar 
determinado. Consequentemente, signo e sujeito são considerados categorias 
inquestionavelmente ligadas à história, às ideologias, às formas de produção, circulação e 
recepção dos discursos. 
 Essa visão ampliada de linguagem, que podemos compreender como uma teoria do 
discurso, na medida em que contempla a língua como sistema formal mas também como uma 
manifestação social, cultural e histórica, advém da compreensão de que “a verdadeira 
substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas nem 
pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal” (BAKHTIN, 1995, p.123). Esta é a realidade 
fundamental da língua.  

 
Objetivos 

Qual é a função, para a vida do aluno, daquilo que me proponho a ensinar? Essa é a 
primeira indagação que se apresenta ao pensarmos em objetivos para o ensino de qualquer que 
seja o nível escolar ou a disciplina a ser ministrada. Sem que isso pressuponha uma 
perspectiva apenas pragmatista da educação, voltada exclusivamente para as aplicações 
práticas da aprendizagem, não é possível deixarmos de nos indagar sobre o para quê 
ensinamos o que ensinamos. O propósito ao elencar os objetivos num plano de curso deve ser 
o de responder a essa pergunta. E a nossa, especificamente, seria: Para que ensinar língua 
portuguesa? 

Como objetivo geral, pretende-se que o aluno seja capaz de compreender e usar a 
língua portuguesa em diferentes situações enunciativas, seja na forma oral ou escrita, 
percebendo sua constituição como expressão do homem e do mundo. Como objetivos mais 
específicos, espera-se que o aluno desenvolva as seguintes habilidades: 
 Observar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos 

sociais, entendendo esse fato como riqueza da língua, não como motivo de 
discriminação;  

 Paralelamente à primeira habilidade, aperfeiçoar o uso da língua materna, tanto na 
expressão oral quanto na escrita, ampliando sua competência comunicativa, 
principalmente na norma padrão da linguagem; 

 Ler e compreender textos dos diferentes gêneros discursivos, percebendo como eles são 
inscritos nas diversas práticas de linguagem e se relacionam às condições de produção e 
recepção; 

 Perceber que as palavras, os textos, os discursos se entrecruzam, instituindo o 
interdiscurso, a intertextualidade, de forma a observar e analisar os mecanismos de 
inserção de discursos dentro dos discursos. 

 Ler e interpretar textos do gênero literário, observando o trabalho simbólico da 
linguagem e os deslocamentos de sentido operados pela palavra literária; 

 Expressar-se, oralmente ou por escrito, apropriando-se dos recursos expressivos da 
língua para a construção de sentidos no ato da interlocução; 



 Observar os mecanismos que sustentam a textualidade e sua relação com os possíveis 
sentidos dos textos, percebendo a comunhão entre a materialidade da língua e a 
inscrição sócio-histórica do falante/autor; 

 Produzir enunciados verbais utilizando-se dos padrões de coesão e coerência textuais; 
 Aperfeiçoar a competência comunicativa, ampliando o domínio do modelo linguístico 

de prestígio, conscientizando-se das marcas linguístico-comunicacionais que orientam 
os usos de nossa língua, na variedade padrão principalmente, tanto nas atividades de 
leitura quanto nas de produção de texto; 

 Desenvolver a capacidade de análise, reflexão crítica, argumentação e, 
consequentemente, a visão de mundo, a partir da leitura de gêneros discursivos 
variados, e da produção de textos nas diversas modalidades de redação. 

 Além de estimular o gosto pela leitura, mediante a exploração do caráter estético da 
linguagem, e aproximar o aluno de uma expressão mais elaborada, o trabalho com a 
literatura objetiva aperfeiçoar o espírito crítico em relação ao mundo real, uma vez que, 
pela sua natureza estética, ela estabelece a mediação entre o homem e o mundo. Como 
possibilidade de diálogo, as experiências contidas na literatura passam a ser 
compartilhadas, proporcionando ao aluno-leitor uma maior compreensão de si e de sua 
postura no mundo. 

 

Conteúdos e Metodologia 
Como o propósito é abordar a língua como um organismo social, configurada como 

sistema e numa estrutura, mas que se constitui como acontecimento, passível, portanto, de 
modificação, acentos, interferências, o eixo norteador de nossa prática pedagógica será o 
texto, com ênfase em sua dimensão discursiva. Mediante essa determinação, as atividades de 
análise linguística, de produção textual bem como a prática de leitura de gêneros diversos e do 
gênero literário serão focalizadas do prisma da linguagem em uso, como manifestação cujo 
fim é a construção de sentidos.  
 Conteúdos gerais: 
 

a) O texto e a textualidade 
 frase, oração, período; 
 coesão: pronomes, preposições, conjunções, tempos e modos verbais, advérbios, 

concordância verbal e nominal, relações subordinação e coordenação, pontuação; 
 coerência: a palavra e os sentidos: denotação e conotação; sentido e contexto: 

pressuposição, adequação vocabular; 
 intertextualidade e interdiscursividade; 
 recursos expressivos da linguagem: paráfrase, paródia, ironia. 

b) O texto como gênero discursivo 
 Os enunciados da fala cotidiana, o texto científico, o texto jornalístico, o anúncio 

publicitário, o texto polissêmico (a tira, a charge, a crônica, o conto, o romance). 
c) O texto como gênero escolar (redação) 

 resumo, resenha, análise, editorial; 
 artigo de opinião, editorial; 
 carta argumentativa (do leitor, ao leitor, aberta); 
 narrativas (conto, fábula, crônica), diário. 

* A produção escrita do aluno será um dos materiais linguísticos mais explorados 
nas atividades de análise da estrutura da língua. Servirão, portanto, como um 
referencial para o estudo gramatical. 

d) O texto literário 



 Serão estudados diferentes gêneros literários, explorando as especificidades de cada um.  
Para a prática efetiva de leitura, que contemplará exposição de análises e estudos de 
críticos, propostas de análises comparativas, roteiros de leitura abordando aspectos 
significativos da composição textual, avaliações escritas, serão indicados os seguintes 
títulos:  
1) Coletânea de poemas organizada pela professora: Drummond, Manoel de Barros, 

Cecília Meireles e Cora Coralina. 
2) Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis – qualquer editora. 
3) Invenção e memória, Lygia Fagundes Telles – Ed. Cia das Letras ou Ed. Rocco. 
4) Calabar: o elogio da traição, Chico Buarque e Ruy Guerra – Ed. Civilização 

Brasileira. 
 
Avaliação 
 Todas as atividades de leitura, produção escrita, apresentação de seminários e 
trabalhos serão avaliados, assim como a avaliação formal. Também será considerada a 
autoavaliação do aluno. Entendida como processo, a avaliação será qualitativa e quantitativa, 
visando ao comprometimento do educando com o desenvolvimento de sua aprendizagem. E, 
como o exercício com a palavra é fundamental para a aquisição e domínio da língua, a 
produção da leitura e da escrita assume dimensões maiores, devendo ser considerada 
significativa para o resultado final da avaliação de cada escala. 
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Disciplina: Matemática 
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Professor: Marcos Antonio Gonçalves Júnior (3º A); Fernando Pereira dos Santos(3º B) 
Carga horaria: 120h 
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EMENTA 

Geometria Analítica: ponto, reta e circunferência. Matemática Financeira. Estatística. 
Probabilidade. Funções Trigonométricas. Polinômios e Equações Polinomiais. Números 
Complexos. 

 
OBJETIVOS 

Espera-se que, durante o 3º Ano do E. M., o aluno possa: 
 Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que permitam 

a ele adquirir uma formação científica geral e avançar em estudos posteriores; 
 Aplicar seus conhecimentos matemáticos nas atividades cotidianas, na atividade 

tecnológica e na interpretação da ciência; 
 Desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas, de comunicação, 

bem como o seu espírito crítico e sua criatividade; 
 Estabelecer conexões e integração entre diferentes temas matemáticos e entre esses 

temas e outras áreas do currículo; 
 Expressar-se em linguagem oral e escrita de forma gráfica diante de situações 

matemáticas, em outras áreas do conhecimento e no cotidiano, valorizando a 
linguagem matemática na comunicação de idéias; 

 Usar e reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito; 
 Analisar e interpretar criticamente dados provenientes de problemas matemáticos, 

de outras áreas do conhecimento e do cotidiano; 
 Desenvolver atitudes positivas em relação à matemática, como autonomia, 

confiança em relação às suas capacidades matemáticas, perseverança na resolução 
de problemas, gosto pela matemática e pelo trabalho cooperativo. 

 

javascript:pagina_inicial\('79'\);


CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

Números e Álgebra 

Funções 
Trigonométricas 
Função seno; Função 
cosseno; Relação 
fundamental; Redução 
ao 1º Quadrante. 

Polinômios 
Função polinomial; Operações. 
Equações Polinomiais 
Multiplicidade de uma raiz; Raízes 
Imaginárias. 

Números 
Complexos 
Número real e 
número 
Imaginário; 
Operações; 
Módulo. 

Geometria e medidas 
Ponto 
Distância entre dois pontos; 
Ponto Médio; Área de 
triângulos; Alinhamento de 
pontos. 

Reta 
Equação geral, reduzida e 
segmentária; Posição relativa; 
Perpendicularidade, 
paralelismos. 

Circunferência 
Equação; Posições 
Relativas (circunf. e 
ponto, circunf. e reta; 
entre duas circunf.) 

Análise de dados 

Matemática Financeira 
Porcentagem; Juros simples; Juros 
compostos. 

Estatística 
Representação e análise de dados; Medidas de 
tendência central (média, moda e mediana); Desvio 
e variância. 

 
AVALIAÇÃO 

 
A avaliação acontece de maneira contínua, durante todo o ano letivo, procurando 

assumir um papel essencialmente formativo, levando em consideração a participação nas 
aulas, o empenho nos estudos, a disciplina, o trabalho colaborativo e o respeito.  

 
Os seguintes instrumentos de avaliação são usados: 
- Teste em Duas Fases ou Estudo Dirigido: trata-se de uma avaliação escrita, contendo 

problemas que estimule a produção matemática do aluno. Para resolver, o aluno pode 
consultar seus livros e caderno e também argumentar com o professor. O professor recolhe 
essa atividade e a corrige, tecendo comentários e fazendo questionamentos escritos. A 
atividade é devolvida ao aluno para que ele possa refazer e repensar a sua resolução. O 
professor analisa a evolução do aluno nessas duas fases e conceitua sua produção.  

- Prova Estrita 
- Simulado 
- Tarefa: com esse instrumento, observa-se a assiduidade na realização e entrega de 

tarefas. 
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Goiânia, 12 de fevereiro de 2015. 

 
Prof. Marcos Antonio Gonçalves Júnior 

 
 
Disciplina: Matemática 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turma: B 
Professor: Fernando Pereira dos Santos (3º B) 
Carga horaria: 120h 
Turma: 3o Ano B  
 
Carga horária semanal/turma: 3 h cada/3º B  
Carga horária anual/turma: 120horas/aulas  
  
  
Ementa  
 Geometria Analítica: ponto, reta e circunferência. Estudo Analítico das Cônicas. Matemática 
Financeira. Estatística: Probabilidade e estatística. Trigonometria no Circulo trigonométrico e 
Funções Trigonométricas. Polinômios e Equações Polinomiais. Números Complexos.  
  
Objetivos (conduzir o aluno a)  

 Compreensão dos conceitos e conteúdos matemáticos que serão trabalhados;  
 Estabelecer relações entre a matemática o cotidiano e as outras áreas do conhecimento;  
 Desenvolver e compreender a linguagem matemática;  
 Ser agente ativo no processo de ensino e aprendizagem;  
 Assumir uma postura que zela pela comunicação, pelo diálogo e pela colaboração;  
 Interpretar e resolver situações-problema.  

  



  
 



 
Conteúdos  
  

Números e Álgebra  Geometria e medidas   Análise de dados  

Funções Trigonométricas  
1. Função seno;  
2. Função cosseno;  
3. Relação 

fundamental;  
4. Redução ao 1º 

quadrante.  
 
Polinômios  

1. Função 
polinomial;  

2. Operações 
com 
polinômios.  

Equações Polinomiais  
1. Teorema 

Fundamental da 
Álgebra e teorema 
da decomposição;  

2. Multiplicidade de 
uma  

3. raiz;  
4. Raízes Imaginárias.  

Números Complexos  
1. Número real e 

número Imaginário   
2. Propriedades;  
3. Operações com 

números complexos.  
4. Módulo de um 

número complexo;  
5. Forma 

trigonométrica.  

Geometria Analítica:  
Ponto  

1. Distância entre dois pontos;  
2. Ponto Médio;  
3. Área de triângulos;  
4. Condição de alinhamento de 

pontos.  
Reta  

1. Equação geral, reduzida e 
segmentária;  

2. Posição relativa entre retas;  
3. Perpendicularismos e 

paralelismos de retas;  
Circunferência  

1. Equação da  
2. Circunferência;  
3. Posições Relativas entre 

circunferência e ponto; entre 
circunferência e reta; entre 
duas circunferências;  

Cônicas  
1. Elipse; 
2. Hipérbole;  
3. Parábola.  

 

Matemática Financeira  
1. Porcentagem;  
2. Juros simples;  
3. Juros compostos;  

 
Estatística  

1. Dados 
organizados em 
classe;  

2. Representação 
gráfica de uma 
representação ou 
frequencia ;  

3. Medidas de 
tendência central 
e medidas de 
dispersão.  

Probabilidade e 
Estatística  

1. Função ou 
distribuição de 
probabilidade;  

2. Probabilidade 
frequencista e lei 
dos grandes 
números;  

3. Probabilidade e 
Estatítica.  

 
 

   
  
Metodologia  

 Aulas expositivas e dialogadas, com incentivo permanente a participação ativa dos 
alunos nas discussões dos conteúdos abordados;  

 Resolução de problemas e de listas de exercícios de vestibulares;  
 Uso do laboratório de informática, de recursos computacionais para auxiliar na 

compreensão dos conteúdos;  
 Desenvolvimento de trabalhos em grupos;  
 Pesquisas e apresentações dos resultados em seminários;  



 Incentivo a estudos extraclasse principalmente através de listas de exercícios.  
  
Avaliação  
  
A avaliação será realizada conforme o Projeto Político Pedagógico do Departamento de 
Matemática.  
  
1. Produtividade  

 Lista de exercícios extraclasse;  
 Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio.  

  
2. Verificação conceituada  

 Provas escritas: duas por escala (as datas de realização poderão sofrer  
 eventuais mudanças);  
 Atividades de sala solicitadas com ou sem aviso prévio;  
 Seminários apresentados.  

  
3. Participação/Atitudes  

 Contribuir para o bom desenvolvimento das aulas, não conversando 
desnecessariamente;  

 Portar todo o material necessário para as aulas de matemática;  
 Realizar questões pertinentes aos conteúdos trabalhados;  
 Não constranger os colegas nas discussões;  

  
Observação: O Conceito Final de cada escala será constituído pelos conceitos da 
produtividade, da participação e da verificação conceituada sendo esta  última com  maior 
relevância.  
  
Recursos didáticos  
  

 Laboratório de informática;  
 Livro didático;  
 Giz  
 Régua  
 Quadro negro  
 Data Show  

  
  
  

  
  

7. Referências Bibliográficas.  
  
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasil, 1996.  
  
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.  
  
IEZZI, G. et al. Ciência e Aplicações, 3 : ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2010.  
  



  
  
Goiânia, 23 de fevereiro de 2015.  
__________________________________  
Professor Fernando Pereira dos Santos 

  
 



 
Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio – 2015 

Disciplina: Biologia 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professora: Maria Izabel Barnez Pignata 

 
Disciplina: BIOLOGIA (Núcleo Básico)                                                                                                                          
Subárea: BIOLOGIA 
Nível: Ensino Médio                          Série: 3ª                                Turma(s) – A e B                                                  
Ano letivo: 2015 
Professoras responsáveis: Maria Izabel Barnez Pignata 
Carga horária anual: 80 horas-aula por turma                                Carga horária 
semanal: 02 horas-aula por turma       
Ementa  
O ensino de Biologia deverá permitir a contextualização de conhecimentos e produzir 
vivências que transportem o aluno ao cerne dos problemas que geram conhecimento, 
ajudando-o a desenvolverem hábitos de que necessita para tornar-se capaz de pensar e 
tomar decisões como cidadão consciente e imbuído na construção de uma sociedade 
mais justa. 
Objetivos  
A Biologia no Ensino Médio pretende levar o aluno a compreender a importância 
social, cultural e científica da Biologia através do conhecimento de suas inúmeras 
aplicações; vivenciar a metodologia experimental que caracteriza a Biologia, 
promovendo o desenvolvimento de suas habilidades de observação, investigação, 
análise e interpretação; dominar conceitos e princípios fundamentais da Biologia, a 
partir de aprendizagem significativa, com a compreensão real dos processos e 
fenômenos biológicos, evitando a memorização.  
Conteúdo 
 GENÉTICA – EVOLUÇÃO – ECOLOGIA – SAÚDE        
Estratégias  metodológicas 
Aulas expositivas, com a participação dos alunos nas discussões; 2. utilização de 
recursos audiovisuais: data-show, filmes; 3. excursões pedagógicas, aulas de campo e 
laboratório, com elaboração de relatórios; 4. seminários; 5. trabalhos em grupo; 6. 
pesquisas em livros, revistas especializadas e de divulgação, jornais, Internet e junto à 
comunidade; 7. elaboração de mapas conceituais; 8. jogos e brincadeiras (atividades 
lúdicas). 
Interdisciplinaridade 
Possível  integração de conteúdos com as disciplinas  Química, Física, Português, Linguas 
Estrangeiras, Artes, Educação Física, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 
Avaliação 
A avaliação será feita de acordo com a proposta pedagógica do CEPAE, 
valorizando o aluno em todos os seus aspectos e particularidades: avaliações 
escritas, individuais e sem consulta, apresentações orais, participação nas aulas, 
resolução de tarefas, entrega de relatórios; assiduidade e pontualidade nas aulas e 
na entrega de tarefas; desempenho nos exames simulados; auto-avaliação; 
acompanhamento dos alunos com dificuldade, através de atendimento 
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diferenciado, no período vespertino. 
Bibliografia 
AMABIS, J.M.; MARTHO, G. R. Biologia - Biologia das células. v. 3. 3. ed.  São 
Paulo: Moderna, 2010. 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.   Fundamentos da Biologia moderna. V. único. 4. ed. 
São Paulo: Moderna, 2008.     
ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais – Ensino Médio: Ciências da Natureza, 
Matemática e Suas Tecnologias.  Brasília: MEC/SEMT, 1999. 
BRASIL. Cadernos: Juventude, saúde e desenvolvimento. v.1. Brasília: MS/SPS, 1999. 
FELTRIN, A.E. A inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a 
diferença. São Paulo: Paulinas, 2005. 
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. V.1, 2 e 3. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

         MALDONATO, M.  A mente plural – Biologia, evolução e cultura. São Paulo: 
Unimarco, 2005. 
MOLL, J. (Org.). et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos 
e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.   

          REVISTA CIÊNCIA HOJE ON LINE. São Paulo: Instituto Ciência Hoje. Disponível 
em: http://www.cienciahoje.uol.com.br 
REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo: Abril. Disponível em: 
http://www.revistaescola.abril.com.br  

         SOUZA, A. C. de et al. (Orgs.). A escola contemporânea: uma necessária reinvenção. 
Florianópolis: NUP/CED/UFSC, 2011. 

         Outros:  Livros de Biologia atuais, revistas , material da Internet etc. 
               Goiânia,  20 de janeiro  de 2015. 
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Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio  – 2015 

 
Disciplina: Ed. Física 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professor: Pitias Alves Lobo 

 
Ementa: 
A disciplina tem o objetivo de estudar a cultura corporal como linguagem nas diferentes 
manifestações como nos esportes, jogos, danças, lutas, ginásticas. Por meio do seu ensino visa 
promover o desenvolvimento integral do aluno nos seus aspectos morais, éticos, estéticos, 
corporais, cognitivos, sócio-afetivos e políticos, valorizando a pluralidade de idéias e 
diversidade cultural, a relação do homem com seu semelhante e com a natureza. 

 
Apresentação: 

 
Neste plano de ensino procuramos identificar e apresentar a Educação Física como um 

componente curricular do Ensino Básico, parte integrante do Projeto Político-Pedagógico do 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE e produto do esforço de 
elaboração coletiva do Departamento de Educação Física, registrado no Plano de Ensino da 
área. O documento, baseado nas experiências e no debate travado em seu interior, assume 
como orientação teórica e pedagógica a Pedagogia Histórico-Crítica cujo cerne da proposta 
está contido no princípio de que a escola é a principal instituição responsável pelo processo 
educativo na sociedade moderna e que o trabalho educativo realizado nesse âmbito é “o ato de 
produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.” (SAVIANI, 2000, p. 17).  

Nessa perspectiva a escola tem o papel de socializar o saber objetivo produzido 
historicamente, no sentido de propiciar condições para que o indivíduo se aproprie dos 
elementos necessários ao processo de hominização. Cabe destacar que, nesse processo, o 
conhecimento tratado no âmbito escolar não pode se circunscrever aos saberes empíricos, 
imediatos e/ou cotidianos, necessita sim reproduzir/produzir o conhecimento elaborado em 
suas formas mais avançadas: as ciências, a cultura, a ética, a estética, a política e as 
linguagens (DUARTE, 2001).  

A Educação Física ao constituir-se como uma particularidade do complexo cultural 
produzido pela atividade criadora humana (o trabalho) para atender a determinadas 
necessidades humanas de conteúdo sócio-histórico – tais como os agonísticos, os lúdicos, os 
sagrados, os produtivos, éticos, estéticos, performativos, artísticos, educativos e de saúde – 
institui-se como área de conhecimento importante no processo de formação humana, passível 
de ser traduzida como disciplina curricular no processo de escolarização dos indivíduos. Tal 
disciplina é responsável pela mediação dos conhecimentos relacionados à Cultura Corporal. 

Denominamos Cultura Corporal o acervo de saberes, habilidades, valores e formas 
comunicativas que compõe o complexo cultural manifestado pelas práticas corporais, 
historicamente categorizados como: jogos, esportes, danças, ginástica, lutas, capoeira, 
malabares, mímica entre outros. Tal acervo se manifesta como uma forma particular de 
linguagem, materializada corporalmente, cujos pressupostos estão contidos na ação de 
comunicar os significados e sentidos que o movimento corporal assume na produção social 
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humana (ESCOBAR, 1995).  
O conjunto de saberes, habilidades, valores, conceitos e formas de comunicação que 

compõem a Cultura Corporal é permeado pelas múltiplas determinações que condicionam a 
vida dos indivíduos, tais como: os costumes e hábitos de uma região; a tradição histórico-
cultural; a influência dos meios de comunicação; os condicionantes econômicos, políticos, 
sociais e culturais; os valores presentes na sociabilidade humana; etc. Todos esses elementos 
são constituintes da Cultura Corporal e, portanto, serão tratados no processo de ensino-
aprendizagem, a partir dos princípios dialéticos da totalidade, contradição e superação.  

Aproximando-nos do referencial da Pedagogia histórico-crítica, pensamos o 
movimento do processo de ensino-aprendizagem no interior de uma matriz ética e teórica que 
se propõe como colaboradora na luta pela emancipação humana. Deste modo, a atividade 
educativa deve reunir condições para que os indivíduos se apropriem dos produtos da ação 
humana, objetivados no plano da cultura, da ciência, da ética, estética e da política para um 
agir transformador sobre a realidade. Portanto, o movimento de partir da Prática Social 
Imediata (que não significa interesses imediatos, mas sim a relação entre o vivido e o 
necessário) e retornar a essa Prática com novos elementos de leitura e intervenção é uma 
diretriz do processo de ensino-aprendizagem em nossa proposta.  

Para tanto, a ação planejada, orientada e direcionada do professor é conditio sine qua 
non para que a criança consiga se apropriar dos conhecimentos sistematizados, tendo em vista 
que tal apreensão exige a mediação humana e a transmissão de conhecimentos. Desse modo, 
entendemos a aprendizagem como um processo que exige mediadores sociais e institucionais, 
entre os quais, as relações estabelecidas entre os diferentes sujeitos colaboram para a 
apreensão e modificação do patrimônio sócio-histórico e cultural da humanidade de forma 
intencional e orientada por um determinado projeto histórico. 
 
Objetivo Geral: Organizar e realizar atividades didático-pedagógicas que produza condições 
para que os/as alunos/as se apropriem dos temas abordados em suas múltiplas determinações, 
de acordo com os limites e possibilidades presentes em seus ciclos de desenvolvimento. Tal 
apropriação dever-se-á materializar em três dimensões do conhecimento: a dimensão objetiva; 
a dimensão social; a dimensão comunicativa. Sob essas três dimensões do conhecimento, 
pretende-se que o/a aluno/ identifique, analise, compreenda, apreenda, explique e modifique o 
saber, o fazer e os aspectos axiológicos presentes na Cultura Corporal. 
 
Conteúdos/Temas: O Plano de ensino está organizado em três eixos articuladores dos 
elementos da Cultura Corporal, no sentido de realizar uma reflexão pedagógica orientada pelo 
objetivo de desenvolver novas referências do pensamento sobre os fenômenos histórico-
culturais materializados pela corporalidade e objetivações culturais expressas pelo 
movimento. 
 
Eixos articuladores: Técnica e Tática e Mundo do Trabalho. 
Temas estruturantes: da 1ª a 4ª escala- Esporte. 
 
Dentro do conteúdo tratado serão abordados aspectos como: 

 Sociedade, educação, corpo e escola; 
 O corpo e sua sacralização na sociedade moderna; 
 Elementos constitutivos dos temas da Cultura Corporal hegemônico- Esporte; 
 Reflexão contextualizada sócio- política, cultural e historicamente dos conteúdos 

específicos em relação a popularização do esporte através dos megaeventos. 
 
Objetivos por escala 



 
1ª 2ª Escalas: Eixo Temático – Técnica e Tática 
Tema estruturante: Esporte 

 
 O esporte como uma dos maiores fenômenos culturais do mundo apresenta uma 
inserção grandiosa na cultura da juventude, ao abordar essa temática é necessário, no entanto, 
estabelecer as diferenças com outros elementos da cultura corporal e o alto rendimento, 
expressando as suas formações históricas, nos termos técnicos, táticos e estratégicos, assim 
como, o vivenciar das praticas esportivas, elencando princípios para uma nova pratica social, 
como: a alteridade, a inclusão, a diversidade, o esforço coletivo, a particularidade e outros. 

 Estabelecer a origem histórica do esporte, como um fenômeno moderno, fruto das 
contradições da sociedade capitalista; 

 Vivenciar os fundamentos dos esportes coletivos e individuais com bola, dentre eles: o 
atletismo (saltos, corridas e arremessos) o basquete, handebol, do esporte, afim de, 
expor suas contradições e possibilidades da sua transformação didática- pedagógica; 

 Promover uma gincana esportiva entre os Terceiros anos. 
 

 
Cronograma: de 23/02/2015 à 16/04/2015 

3º anos => 20 aulas   
 
3a e 4ª Escalas: Eixo Temático – Mundo do Trabalho 
 
Tema estruturante – Esporte 

 
 A pratica da atividade esportiva e a sua relação com o mundo do trabalho, entre os 
protagonistas de diferentes papéis, sejam: profissionais, torcedores, telespectadores, mídias e 
outros fomentadores tem uma relação direta com um “estilo de vida” vendido, propagado e 
difundido entre os ambientes educativos públicos e privados. Relacionar esses elementos a 
uma práxis social e as possíveis mudanças através de outras ações/ “conscientizações” é uma 
possibilidade nas aulas de educação física. Para isso, as conecções com os “produtos” criados 
pelo sistema capitalista, como: dietas, corporalidades e modas terão que ser problematizados. 
 

  Vivenciar as praticas corporais de aventura, como elo homem/ trabalho/ ambiente; 
 Vivenciar a ginástica acrobática como contraponto a uma “performance” única; 
 Realizar, promover e discutir por meio de oficinas corporais o entendimento da 

corporalidade moderna e as suas possibilidades de emancipação. 
 
 

Cronograma: de 22/04/2015 à 03/07/2015 
20 aulas 

 
Cronograma Anual:  
3º anos EM => 40 aulas 
 
Metodologia: 

O conhecimento será tratado metodologicamente sob a orientação dos princípios da 
lógica dialética materialista: totalidade, movimento, mudança, qualidade e contradição.  

As estratégias de ensino serão organizadas de modo coerente com a necessidade do 
trato com o conhecimento, articulado aos princípios metodológicos da Pedagogia Histórico-



Crítica: Prática social inicial do conteúdo - Problematização - Instrumentalização - Catarse - 
Prática social final do conteúdo. Ao buscar realizar o processo de transmissão-assimilação do 
conhecimento nas aulas de Educação Física, procuramos articular aulas de campo – que se 
materializa por meio de experiências e vivências das práticas corporais que constituem o 
objeto de conhecimento e ensino da Educação Física –, processos e procedimentos reflexivos 
sobre condicionantes e determinantes histórico-culturais dos elementos constituintes dessas 
práticas. 

Ressaltamos ainda, os seguintes princípios metodológicos: a) a crítica como método de 
interpretação da realidade e dos fenômenos singulares da cultura que dizem respeito às 
práticas corporais; b) o processo criativo, como elaboração do novo a partir da apropriação 
de conhecimentos produzidos historicamente; c) organização e produção coletiva do 
conhecimento; e, d) a análise e a reflexão sobre os processos de exclusão/inclusão, 
baseados nos conflitos e contradições de gênero, raça, classe, geração e deficiência. 

Utilizaremos recursos convencionais ou não tais como bolas, redes, quadras, piscina, 
vídeos, retro-projetor, etc.  

 
Avaliação 

A avaliação é um procedimento que permeia toda a ação educativa, ou seja, faz parte 
da Organização do Trabalho Pedagógico. Na educação física, do CEPAE, esse processo busca 
abarcar aspectos como: a) o processo diagnóstico, no sentido de (re) orientar do trabalho 
pedagógico, tendo como referência central a aprendizagem do aluno; b) a verificação do 
aprendizado, de acordo com os objetivos estabelecidos; c) a avaliação coletiva pela qual os 
alunos analisam as ações docentes assim como as dos seus colegas; d) a auto-avaliação 
buscando superar as dificuldades encontradas. 

Para tanto, partimos dos seguintes critérios: 1) a participação (entendida como 
interesse e compromisso do aluno de fazer e/ou envolver-se com a aula, valores atitudinais 
como cooperação, solidariedade e outros); 2) a assiduidade e pontualidade (cumprimento das 
atividades e produções em concordância com os acordos e prazos); 3) a produção intelectual, 
esta sendo considerada como todas as atividades (formais ou não) realizadas pelos alunos 
durante as aulas. 

O conceito, como parte da normatização escolar, representa uma síntese possível do 
trabalho pedagógico realizado. 
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Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Artes 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Profa. Aline 

javascript:pagina_inicial\('79'\);


 
Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio – 2015 

Disciplina: Espanhol 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professoras: Iris Oliveira de Carvalho e Renata Gornattes 
 

A Língua Estrangeira Espanhol foi escolhida no ano de 2005, respeitando a Lei nº 
11.161/2005 de oferta obrigatória da LE no Ensino Médio. Assim, o aluno do 3ª ano do EM 
cursará durante este ano a Língua Espanhola e outra Língua Estrangeira de livre escolha. 
Dentro da proposta de Língua Espanhola, reestruturada no ano de 2005, os alunos desta série 
terão duas aulas semanais. Por meio do uso de textos, canções, jogos, trabalhos orais e 
escritos, filmes e da interação e colaboração com os colegas e com o professor, pretendemos 
preparar o aluno para adentrar no universo cultural e pluralizado.  

 
 

EMENTA 
 

Desenvolver no aluno a competência comunicativa para que ele saiba interagir 

adequadamente às várias situações comunicativas, propósitos e papéis dos participantes. 

 

 
 
CONTEÚDO 
  

O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola inicia com uma retomada de assuntos, 
com base nos conhecimentos prévios do aluno (linguísticos e socioculturais), adquiridos ao 
longo do EF e do EM. Além disso, no início do ano letivo é realizado um levantamento sobre 
os principais temas de interesse dos alunos que norteiam o desenvolvimento das atividades ao 
longo do ano letivo. Portanto, o conteúdo não é estanque e se adapta às necessidades do 
contexto. 

 
AVALIAÇÃO 
 

O ensino de Língua Espanhola no CEPAE está baseado no desenvolvimento das 
quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever), sendo assim, as atividades avaliativas 
respeitarão essas diretrizes. Em cada uma das 4 escalas, os alunos realizarão as seguintes 
atividades avaliativas: avaliação escrita de leitura e interpretação e de conteúdos específicos, 
apresentação de trabalhos (Seminários), tarefas e atividades extras (escritas). A participação e 
a interação do aluno em sala de aula também serão avaliadas. Além das avaliações descritas, 
os alunos também terão que realizar os Simulados propostos no calendário escolar e que 
abarcam todas as disciplinas.  
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Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Francês 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professora: Sirlene Terezinha de Oliveira 
 
Disciplina: Língua Francesa                                                                                             
Nível: Ensino Médio                                                   Série: 3º Ano                                  
Turma: A 
Professora Responsável: Sirlene Terezinha de Oliveira                             
Carga horária anual: 80 horas                                  
Carga horária semanal: 02 horas-aula  
Ementa: Compreensão oral e escrita, produção oral e escrita em língua francesa. Estudo da 
gramática da língua francesa. Estudo da cultura de países francófonos. 
 
Objetivos: Tornar o aluno competente em três aspectos: 1) competência lingüístico → 
relativa ao manejo do léxico, da sintaxe e da fonologia; 2) competência sociolinguística → 
relativa aos parâmetros socioculturais da comunicação; 3) competência pragmática → relativa 
aos aspectos funcionais da língua e dos atos de fala, domínio do discurso, sua coesão e sua 
coerência. 
 
Conteúdos:  1) conteúdo comunicativo → no terceiro ano, os alunos são capazes de 
dominar a leitura, a oralidade, a compreensão e a tradução de textos literários, tais 
como contos, romances, peças teatrais, artigos de jornais e textos didáticos em Francês 
para nível avançado (400 h. de estudo); são capazes de produzir redações, interpretação 
de textos, escritas sobre pontos de vista e opinião, em relação a algum tema apresentado; 
2) conteúdo gramatical → revisão dos verbos (1ª, 2ª, 3ª conjugações), tempos verbais 
(presente, passado, futuro), modos verbais (indicativo, subjuntivo, condicional); revisão de 
determinantes, substantivos, adjetivos, advérbios, preposições, conjunções, pronomes 
(pessoais, objeto direto, objeto indireto), frases interrogativas, afirmativas, negativas, 
imperativas ; 
3) conteúdo lexical → contos de diversos autores abordando temas sociais; poemas sobre a 
revolução francesa, peças teatrais de autores contemporâneos; resolução de provas de 
vestibulares passados de algumas universidades brasileiras; 
4) conteúdo fonético → revisão de pronúncia, ligações e encadeamentos, elisões, grupos de 
palavras, entonação frasal; 
   
Metodologia: Os pressupostos teóricos em nossa metodologia se inspiram nas 
contribuições do cadre européen commun de référence. Pedagogicamente, nós nos 
situamos no princípio da descoberta e da construção de sentidos. Elaboramos nossos 
procedimentos a partir dos objetivos e os organizamos levando em conta o eixo 
compreender/exercitar/produzir (recepção, produção/interação). Privilegiamos sempre o 
percurso que vai do sentido em direção à forma no quadro de uma progressão em 
espiral. Insistimos sobre a necessidade pedagógica de sempre explicar as regras e os 
sistemas aos alunos. Os textos gramaticais são apresentados contextualizados e 
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confirmam o que os alunos podem deduzir. As traduções e versões tem por finalidade a 
confirmação das regras e sistemas na língua materna e na língua francesa. O tratamento 
do léxico é objeto de um trabalho sistemático. Privilegiamos também as interações que 
permitem construir o sentido e verificá-lo. Nossos procedimentos não visam apenas a 
aquisição das habilidades (savoir-faire) e dos saberes, mas também a aquisição do saber 
aprender (savoir-apprendre). 
 
Avaliação: A avaliação consiste em prova escrita, prova oral, leitura, ditado, produção de 
textos, participação em sala de aula, realização de tarefas em sala e em casa, assiduidade, 
pontualidade. 
 
Bibliografia 
LOPES, M.-J., LE BOUGNEC, J.-T. Méthode de Français ET TOI? Niveau 3, Paris : Didier, 
2009. 
Dictionnaire Français/Portugais, Português/Francês. 



 
Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Inglês 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professor: Newton Freire Murce Filho 
 
Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades 
integradas: compreensão e produção oral e escrita. Leitura, interpretação e produção de textos 
(literários e não literários). Tradução e associação de tradução de textos e músicas. Discussão 
de temas transversais. 
 
Objetivos: Desenvolver as quatro habilidades: compreensão e produção oral e escrita. Para 
tanto, devemos utilizar como recursos didáticos textos diversos de literatura, tais como 
poemas, contos e fábulas; charges; textos sobre a arte cinematográfica; as artes plásticas; 
peças teatrais; letras de músicas, dentre outros. Devemos trabalhar também com a habilidade 
de leitura com foco em exames importantes como o ENEM ou mesmo o Vestibular.  
 
Metodologia: São ministradas duas aulas semanais na turma. O formato das aulas varia de 
modo a proporcionar diversidade de recursos facilitadores da aprendizagem e geradores de 
motivação. Dentre os recursos, encontram-se:   
 aulas expositivas dialogadas 
 desenvolvimento de pequenos projetos em grupo 
 visionamento e análise de figuras, charges e reproduções de obras de arte 
 manuseio de materiais/objetos facilitadores da aprendizagem de vocábulos/ conceitos 
específicos 
 debates e discussões direcionadas 
 músicas e filmes 
 apresentação de pequenos seminários 
 confecção de cartazes 
 
Avaliação: Os alunos são avaliados a cada aula de acordo com sua produtividade e 
envolvimento nas atividades desenvolvidas ao longo dos trabalhos e, para isto, a assiduidade e 
pontualidade se fazem primordiais. As atividades de avaliação podem se constituir de testes 
escritos e orais, projetos, tarefas, ditados, podendo ser agendadas previamente com a turma 
para a composição das notas da escala.  
 
Conteúdo específico: O livro didático de apoio será o High up, de Reinildes Dias, Leina Jucá 
e Raquel Faria, Editora MacMillan, sendo adotado com os objetivos de revisar, organizar e 
mediar o ensino de gramática e de vocabulário, além de funções comunicativas. Haverá 
ênfase em habilidades e estratégias necessárias para a compreensão e a interpretação de 
textos, tanto do livro didático, quanto de textos “autênticos”, isto é, produzidos com fins que 
não sejam para uso em sala de aula. Eventualmente serão realizadas revisões de temas vistos 
ao longo do Ensino Médio e frequentemente haverá estudos de exames do ENEM e do 
Vestibular.  
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Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio  – 2015 

 
Disciplina: História 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professora: Aline do Carmo Costa Barbosa 
Carga horária semanal: 2 aulas 
Carga horária anual: 80 horas 
 
1. EMENTA: Discussão e problematização da história do século XX a partir das 
transformações das nações, das mudanças do capitalismo e da construção da cidadania 
contemporânea considerando como fundamental as contradições da formação da república 
brasileira, dos desdobramentos das guerras mundiais e do conflito bipolar entre capitalismo e 
socialismo, da formação de concepções políticas totalitárias e populistas que perpassam várias 
experiências europeias e latino-americanas em diferentes momentos, do conjunto de 
movimentos de contestação da ordem social, política e cultural. 
 
 2. EIXOS TEMÁTICOS E CONTEÚDOS: 
 
2.1. Razão e Revolução 
- A sociedade industrial: economia, política e ideologias (anarquismo, socialismo, 
liberalismo). 
- Imperialismo e suas estruturas: partilha da Ásia e da África. 
- Desenvolvimento científico: Positivismo, Darwinismo Social e Psicanálise. 
- O mal estar na civilização – Primeira Guerra Mundial. 
- Internacionais Socialistas e a Revolução Russa. 
 
2.2. Nação, Trabalho e Cidadania 
Problematização com o presente: Exclusão territorial urbana nas grandes cidades brasileiras 
(loteamentos fechados, favelas, áreas de risco, ocupações urbanas).  
A desocupação do Parque Oeste em Goiânia 
- Conflitos sociais e políticos no Brasil Imperial: 
- A transição do Império para a República. 
- Abolição da escravidão e políticas de branqueamento. 
- A construção da república e a costura da ordem: autoritarismo e exclusão social. 
- O coronelismo e a consolidação da República Oligárquica  
- Expressões e contestações políticas populares: Canudos, Revolta da Chibata e Movimento 
Operário. 
- Modernização, higienismo e exclusão social: Reforma Urbana no Rio de Janeiro e Revolta 
da Vacina. 
 
2.3. Estado e poder 
Problematização com o presente: Nacionalismos e xenofobia no mundo contemporâneo. 
(Crises econômicas e discursos fascistas atuais)  
- A crise de 1929: do “the american way of life” ao “new deal” 
- Uma resposta à crise: o nacional-fascismo e o “triunfo da vontade” 
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- A Segunda Guerra Mundial 
- Revolução/Golpe de 1930. 
- Nacionalismo autoritário no Brasil: A “Era Vargas”.  
 
2.4. Generalização de conflitos 
Problematização com o presente: Identidades (e discursos) da esquerda e da direita no Brasil 
atual: as eleições de 2014.  
A Comissão da Verdade e a Memória da Ditadura: o regime militar ficou no passado? 
- Guerra Fria: a política da bipolaridade e seus desdobramentos. 
- América Latina no pós-guerra: a consolidação dos governos populistas. 
- Ditaduras na América Latina: autoritarismo e resistência. 
- O autoritarismo e as experiências de esquerda: a Revolução Cubana. 



 
Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio  – 2015 

 
Disciplina: Geografia 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professor: Paulo C. V. de Araújo 
 
EMENTA 
Características e crescimento da população mundial e brasileira; estruturas e movimentos 
populacionais no Brasil e no mundo; o espaço urbano, o processo e os problemas da 
urbanização; os espaços urbano e rural brasileiro. 
 
OBJETIVOS  
1- Apresentar os conceitos básicos em Geografia, promovendo no aluno a compreensão do 
espaço em que se insere. 
2- Mostrar o espaço geográfico como produção social, resultante das relações entre os homens 
e destes com os demais elementos da natureza. 
3- Caracterizar os processos de formação socioespacial ao longo da história. 
4- Reconhecer as contradições e conflitos socioeconômicos, políticos, culturais, 
desenvolvendo a consciência ecológica e o respeito às diferenças entre as pessoas, na busca de 
uma sociedade mais equânime. 
 
CONTEÚDOS 
1- Características gerais e crescimento da população mundial: 
  1.1- população, povo e etnia. 
  1.2- fatores da queda das taxas de natalidade/fecundidade.  
  1.3- as teorias demográficas malthusiana, neomalthusiana e reformista. 
 
2- Os fluxos migratórios e as estruturas etária e econômica da população mundial:  
  2.1- tipos e fatores dos movimentos populacionais. 
  2.2- pirâmide etária, atividades econômicas e distribuição de renda no mundo; crescimento 
econômico e desenvolvimento social.  
 
3- Brasil - formação étnica e diversidade cultural: 
  3.1- composição étnica: a miscigenação da população brasileira. 
  3.2- principais correntes imigratórias. 
  3.3- principais movimentos internos e a emigração.  
 
4- Brasil - crescimento vegetativo e estruturas demográficas: 
  4.1- a transição demográfica. 
  4.2- a estrutura etário-sexual: investimentos demográficos; a questão da previdência social; a 
inserção socioeconômica das mulheres. 
  4.3- os setores de atividades econômicas: a PEA e a distribuição da renda no Brasil. 
 
5- O espaço urbano do mundo contemporâneo: 
  5.1- o processo de urbanização e seus fatores; funções urbanas. 
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  5.2- os problemas sociais urbanos. 
  5.3- rede e hierarquia urbanas: cidades globais, conurbação e megalópoles. 
 
6- As cidades e a urbanização brasileira: 
  6.1- população urbana e rural: o que se considera uma cidade? 
  6.2- a rede urbana e as regiões metropolitanas brasileiras. 
  6.3- a região metropolitana de Goiânia  
  6.4- Plano Diretor e Estatuto da Cidade. 
 
7- O espaço rural e a produção agropecuária: 
  7.1- os sistemas de produção agrícola e a população rural. 
  7.2- a produção agropecuária no mundo; biotecnologia, alimentos transgênicos e orgânicos. 
  7.3- modernização agrícola, produção agropecuária e reforma agrária no Brasil. 
  
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
1- Aulas expositivas 
2- Seminários 
3- Leitura, discussão e produção de textos. 
4- Confecção e leitura de mapas, gráficos, tabelas e outras imagens. 
5- Exibição e debate de filmes. 
 
AVALIAÇÃO 
1- Observação de atitudes e valores dos alunos. 
2- Provas escritas. 
3- Simulados. 
4- Seminários. 
5- Confecção e interpretação de mapas e gráficos. 
6- Produção textual: compreensão de textos e filmes. 
 
REFERÊNCIAS 
ALMANAQUE ABRIL 
ARRAIS, Tadeu Alencar. A produção do território goiano: economia, urbanização, 
metropolização. Goiânia: Editora UFG, 2013. 
BARBOSA, Altair Sales; NETO, Antônio Teixeira; GOMES, Horieste. Geografia: Goiás-
Tocantins. 2. ed. Ed. da UFG, 2004. 
BOTELHO, Tarcísio Rodrigues Botelho (org.). Goiânia: cidade pensada. Goiânia: Ed. da 
UFG, 2002. 
CAVALCANTI, Lana de Souza (org.). Geografia da Cidade: a produção do espaço urbano 
em Goiânia. Goiânia: Alternativa, 2001. 
CLARK, David. Introdução à Geografia Urbana [trad. de L. H. de O. Gerardi e S. M. 
Pintaudi]. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. 
DAMIANI, Amélia. População e Geografia. 4. ed. São Paulo: Contexto, 1998. Col. 
Caminhos da Geografia. 
ENCICLOPÉDIA DO MUNDO CONTEMPORÂNEO [trad. de J. de Freitas, J. Brício e R. 
Aguiar]. 2. ed. São Paulo: Publifolha; Rio de Janeiro: Terceiro Milênio, 2000. 
IBGE. Censos Demográficos. 
MANSO, Celina F. A. Goiânia: uma concepção urbana moderna e contemporânea- um certo 
olhar. Goiânia: Edição do Autor, 2001. 
OLIVEIRA, Eliézer Cardoso de. História Cultural de Goiânia. Goiânia: Alternativa, 2003. 
PAGLIA, Camille. Sexo, Arte e Cultura Americana [trad. de Marcos Santarrita]. São Paulo: 



Companhia das Letras, 1993. 
ROCHEFORT, Michel. Redes e Sistemas: ensinando sobre o urbano e a região [trad. de A. de 
P. Danesi]. São Paulo: Hucitec, 1998. 
SANTOS, Milton. O Espaço do Cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. 
SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia Geral e do Brasil: espaço 
geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2012. Volume 3 (livro didático adotado). 
SIMIELLI, M. E. Geoatlas. São Paulo: Ática. 
UNES, Wolney. Identidade art déco de Goiânia. Goiânia: Instituto Casa Brasil de Cultura, 
2008. 
VESENTINI, J. W. Geografia: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática. 
 
FILMES: 
Bye Bye Brasil / Pixote / A Hora da Estrela 
Cidades: da aldeia à megalópole (doumentário) 
Imagens da Cidade dos Homens (curta-metragem goianiense) 
Inclassificáveis (show) 
O Povo Brasileiro (documentário) 
Pixote 
Transamérica 
 
 



 
Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Filosofia 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professor: Evandson Paiva Ferreira 
 
Carga horária semanal: 2 aulas 
 Carga horária anual: 80 aulas 
 
EMENTA DA DISCIPLINA 
A pólis como fonte e fim da razão humana. As concepções políticas clássicas e 
contemporâneas. A democracia como projeto de autonomia. 
 
I – OBJETIVOS 

 Pensar a razão como criação histórica. 
 Ler significativamente textos filosóficos, articulando-os a outros aspectos da 

vida humana. 
 Ler filosoficamente textos de outras estruturas e registros. 
 Pensar rigorosa e criticamente, superando a pobreza e banalização da cultura.  
 Compreender a realidade; situar-se nela como sujeito crítico; e realizar 

escolhas conscientes.  
 

 
II – CONTEÚDOS 
1ª Escala 

I – A FILOSOFIA E A POLÍTICA 
 A invenção da política: Política para quê? 
 Os direitos humanos: a conquista da laicidade e a construção de um projeto de 

autonomia 
II – A POLÍTICA NA ANTIGUIDADE GREGA 

 Os sofistas e o regime democrático 
2ª Escala 

 Platão e a república ideal. 
 Aristóteles e a invenção da ética. 

III – A POLÍTICA NA IDADE MÉDIA 
 A Filosofia e a política vinculadas ao pensamento religioso. 
 Estado e Igreja. 
 O Renascimento e a ruptura com a política tradicional. 

 

3ª Escala 

IV- FILOSOFIA E POLÍTICA NA MODERNIDADE 
 Maquiavel e O Prínicipe. 
 Hobbes e O Leviatã. 
 Liberalismo clássico. 
 Rousseau e a crítica à sociedade das Luzes. 

javascript:pagina_inicial\('79'\);


 
4ª Escala 

V – AS EXPERIÊNCIAS POLÍTICAS NA CONTEMPORANEIDADE 
 As teorias socialistas 
 As revoluções do século XX. 
 As experiências totalitárias. 
 A socialdemocracia e o neoliberalismo. 
 A democracia como valor universal 

 
AVALIAÇÃO 

 Atividades de pesquisa. 
 Apresentação de seminários. 
 Prova escrita. 
 Produção de textos filosóficos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena. Filosofando: introdução à 
filosofia. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2013. 
 
___. Temas de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998. 
 
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. São Paulo: Atual, 2002. 
 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 
 
FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com a arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.   
 
GALLO, Sílvio. Ética e cidadania. Campinas: Papirus, 2003. 
 
MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
SÁTIRO, Angélica; WENSCH, Ana Miriam. Pensando melhor. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 
 



 
Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio  – 2015 

 
Disciplina: Sociologia 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professor: Danilo Rabelo 
 
I - Identificação  

Unidade Acadêmica: Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) 

Curso: Ensino Médio – 3° Ano 

Disciplina: Sociologia 

Carga Horária Semanal: 2 horas Carga Horária Total: 80 horas 

Ano/Semestre: 2015 Turno/Turma: Matutino, Turmas A e B 

Professor: Dr. Danilo Rabelo 

II. Ementa: 
O curso aborda as questões identitárias em sua dinâmica social, isto é, o reconhecimento dos 
alunos como portadores de múltiplas identidades e papéis sociais. Nessa complexa rede de 
relações sociais e identitárias, também são estudadas temas relacionados à saúde, violência, 
marginalização e exclusão social. Estimular-se-á a  Pluralidade Cultural, na qual as 
alteridades são respeitadas em suas diferenças e semelhanças, buscando uma convivência 
mais harmônica baseada no respeito, na solidariedade e nos princípios democráticos.  
 

III. Objetivo Geral 
a) Apresentar ao aluno a realidade social, compreendida como o conjunto de fatos e 
conhecimentos historicamente produzidos; 
b) Motivar o aluno à interrogação da realidade social; 
c) Proporcionar ao aluno os conceitos necessários à interrogação da realidade social e à 
apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos; 
d) Despertar no aluno inquietações, para que ele questione seus valores e a realidade social. 
 

IV. Objetivos Específicos 
a) Proporcionar ao aluno acesso aos conhecimentos sociológicos como instrumento de 
superação da visão do senso comum, visões esquemáticas e estereotipadas da sociedade na 
qual está inserido; 
b) Proporcionar ao aluno apropriação dos conhecimentos sociológicos como instrumento de 
uma compreensão mais elaborada, histórica e crítica da sociedade brasileira; 
c) Possibilitar ao aluno o contato e iniciação à análise crítica de diversos bens culturais – 
vídeos, filmes, artigos de jornais e revistas, conferências, etc, buscando desenvolver a 
formação de opinião e o debate; 
d) Estimular o aluno a refletir o momento histórico em que vive, de modo que se perceba 
como cidadão ativo, comprometido com uma participação crítica dentro e fora da escola.  
e) Preparar o aluno para o ingresso nas instituições de ensino superior públicas e/ou 
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privadas. 
 

V. Conteúdos:  
 
UNIDADE 1 – SOCIEDADE E CONHECIMENTO: A REALIDADE SOCIAL COMO 
OBJETO DE ESTUDO 
 
Capítulo 1 – Produção de conhecimento: uma característica fundamental das sociedades 
humanas 
Primeiras palavras 
As diferentes formas de conhecimento 
Conhecimento de senso comum 
Ciência e senso comum: opostos ou complementares? 
A contribuição da Sociologia para a interpretação da sociedade contemporânea 
Métodos de investigação científica nas Ciências Sociais 
A sociologia e a interpretação da sociedade no século XXI 
Considerações sociológicas - A produção do conhecimento sociológico 
Instrumento jurídico – A sociologia como disciplina na Educação Básica 
Indicações 
Atividades 
 
UNIDADE 4 – MUNDO DO TRABALHO E DESIGUALDADE SOCIAL 
 
Capítulo 9 – Trabalho e sociedade: explicando as bases da sociedade de classes 
 
Primeiras palavras 
A questão do trabalho em Marx, Weber e Durkheim 
As experiências de racionalização do trabalho 
Sistemas flexíveis de produção 
Trabalho: cenário atual, avanços e retrocessos 
Considerações sociológicas –  Uma nota sobre a crise atual 
Instrumento jurídico – Regulamentação do trabalho 
Indicações 
Atividades 
 
UNIDADE 5 – GLOBALIZAÇÃO E SOCIEDADE DO SECULO XX1; DILEMAS E 
PERSPECTIVAS 
 
Capítulo 11 – Sociologia do desenvolvimento 
 
Primeiras palavras 
Capitalismo internacional: crises e desenvolvimento 
Abordagens e perspectivas do desenvolvimento 
O debate sobre o desenvolvimento na era da globalização 
Considerações sociológicas – Neodesenvolvimento ou desindustrialização? 
Instrumento jurídico – A Sudene como proposta de desenvolvimento regional do Brasil 
Indicações 
Atividades 
 



Capítulo 12 – Globalização e integração regional 
 
Primeiras palavras 
O debate sobre a globalização: um ponto de partida sociológico 
O mundo se modifica e iniciamos um novo debate 
Integração regional 
Juntando e separando países 
Considerações sociológicas – Um panorama do debate sociológico sobre globalização 
Instrumento jurídico – Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho 
Indicações 
Atividades 
MovimentAção 
 
UNIDADE 6 – A VIDA NAS CIDADES DO SÉCULO XXI – QUESTÕES CENTRAIS 
DE UMA SOCIEDADE EM CONSTRUÇÃO 
 
Capítulo 13 – Sociedade e espaço urbano 
 
Primeiras palavras 
Ordem X conflito: duas perspectivas sobre as cidades 
Conflitos urbanos: violência e privatização do espaço público 
Administração das cidades e o mercado 
Considerações sociológicas – Copa e Olímpiadas: bom ou ruim para as cidades? 
Instrumento jurídico – Política urbana no Brasil 
Indicações 
Atividades 
 
Capítulo 14 – Gênero e sexualidade 
 
Primeiras palavras 
O que é gênero e o que é sexualidade? 
Gênero, sexualidade, poder e comportamento 
A violência contra a mulher, os movimentos sociais e a diversidade sexual 
Considerações sociológicas – Gênero e política no jornalismo 
Instrumento jurídico – A ‘Lei Maria da Penha’: prevenção, punição e erradicação da 
violência contra a mulher 
Indicações  
Atividades 
 

VI. Metodologia e Recursos 
 
    No presente ano letivo, o departamento de Sociologia do CEPAE está adotando um livro 
didático a ser utilizado nas três séries do Ensino Médio. A seleção dos conteúdos 
programáticos foi realizada de forma a contemplar aqueles que não foram estudados nas 
séries anteriores. O livro selecionado foi Sociologia em Movimento de Afrânio Silva et al. 
(2013), publicado pela Editora Moderna.  

A convergência interdisciplinar permite a articulação temática e aflorar as respectivas 
possibilidades explicativas oferecidas pelas diferentes ciências e formas de saber 
(Geografia, História, Filosofia, Antropologia, Artes, Ciências Sociais, Matemática, 



Biologia, etc.). 
 O processo de ensino e aprendizagem ocorrerá por meios de aulas expositivas, 

seminários realizados por especialistas convidados e/ou pelos alunos, júris simulados, 
debates, painéis integrados, etc., privilegiando o diálogo entre professor e alunos. 

As aulas serão planejadas objetivando uma maior participação dos alunos. Para isto,  em 
cada aula serão escolhidos líderes entre os alunos por escalação. Realizadas em forma de 
plenário, as aulas estimularão a criatividade, o espírito de liderança, de participação em 
grupo, etc. 

Para um maior detalhamento dos procedimentos metodológicos, foram relacionados os 
métodos abaixo que serão utilizados durante o ano letivo:   
a) Método de exposição pelo professor (apresenta, explica, demonstra, ilustra, exemplifica). 
b) Método de trabalho independente (os alunos desenvolvem tarefas dirigidas e orientadas 
pelo professor ex: estudo dirigido ou leitura orientada, investigação e solução de problemas, 
sínteses preparatórias ou de elaboração posterior à aula). 
c) Método de elaboração conjunta (aula dialogada ou conversação didática sobre o tema, 
perguntas instigadoras de discussão e de buscas de novos olhares para a questão em estudo). 
d) Método de trabalho em grupo (os alunos em cooperação desenvolvem tarefas propostas 
pelo professor, comunicam os resultados à classe e se estabelece uma conversação didática 
dirigida pelo o professor. Ex: debates, Philips 66, tempestade mental, Gv-Go, seminários). 
e) Método de projetos (investigação de um tema previamente selecionado. Exige 
planejamento, execução, coleta e organização de dados, sistematização e apresentação dos 
resultados). 

Os principais recursos didáticos que serão utilizados: 
 a) Textos de sociólogos, historiadores e cientistas políticos; 
 b) Reportagens de jornais e revistas, filmes e documentários sobre temas atuais; 
c) Análise e discussão de textos produzidos pelos alunos a partir de diferentes estímulos 
(análise de reportagens de jornais e revistas, relatórios críticos de filmes e/ou palestras, 
leituras de textos literários de diferentes períodos, etc.) objetivando o debate e a formação 
de opinião. 

VII. Processos e Critérios de Avaliação 
A avaliação ocorrerá de forma contínua, abandonando a visão obsoleta de que apenas 

provas, trabalhos e testes são instrumentos eficazes de avaliação. Em qualquer avaliação 
sempre haverá margem para a subjetividade tanto por parte de quem avalia quanto por quem 
é avaliado. Assim, a avaliação contínua que propomos buscará enfatizar os aspectos 
qualitativos, sem descuidar dos aspectos quantitativos. Para tanto, serão adotados os 
seguintes critérios: as relações interpessoais (respeito pelo grupo e seus membros, 
solidariedade, etc.), pontualidade, criatividade, produtividade e domínio de conceitos e 
conteúdos intrínsecos à disciplina.  
O curso também tem como objetivo o desenvolvimento de competências e habilidades tais 
como aquelas que foram definidas pelo educador colombiano Bernardo Toro. Para esse 
educador, “A escola tem a obrigação de formar jovens capazes de criar, em cooperação com 
os demais, uma ordem social na qual todos possam viver com dignidade” e, “para que seja 
eficiente e ganhe sentido, a educação deve servir a um projeto da sociedade como um todo”. 
Portanto, ele defende que a prioridade seja o convívio na democracia, cuja base é a 
tolerância. 
 Partindo de uma visão sobre as realidades, social, cultural e econômica, Toro 
elaborou uma lista onde identifica as sete competências que considera necessárias para 
desenvolver nas crianças e jovens para que eles tenham uma participação mais produtiva no 
século XXI: 



 Domínio da leitura e da escrita; 
 Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas; 
 Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos, situações; 
 Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social; 
 Receber criticamente os meios de comunicação; 
 Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação; 
 Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. 

 
Outrossim, Toro acrescentou uma oitava capacidade à sua relação: a de desenvolver 

uma mentalidade internacional. “Quando o jovem chegar à idade adulta, seu campo de 
atuação será o mundo” (1998). Além disso, ele valoriza também o que chama de saber 
social, um conjunto de conhecimentos, práticas, valores, habilidades e tradições que 
possibilitam a construção de sociedades e garantem as quatro tarefas básicas da vida: 
cuidar da sobrevivência, organizar as condições para conviver, ser capaz de produzir o 
que necessitamos e criar um sentido de vida. 

Outras habilidades, mais específicas ao ambiente escolar, as quais serão enfatizadas 
no processo de ensino-aprendizagem, podem ser classificadas em habilidades cognitivas 
e comportamentais:.  

 
HABILIDADES COGNITIVAS 
- Leitura e interpretação de textos; 
- Interpretação de imagens (filmes, obras de arte, cartazes, publicidade, mapas etc.); 
- Interpretação de dados (tabelas, gráficos, quadros). 
 
HABILIDADES COMPORTAMENTAIS 
- Convivência e trabalho em equipe; 
- Respeito às diferenças sociais, culturais, étnicas etc. 
- Comportamento ético.  
 

VIII. Avaliação 
Os instrumentos de avaliação serão os seguintes: 

a) provas e testes discursivos; 
b) produção de textos; 
c) Seminários, debates, júris simulados, GV-GO, painéis integrados, estudos dirigidos, 

realizados em grupo, a partir de temas previamente pesquisados e/ou estudados em sala 
de aula; 

d) Portfolio dos alunos contendo informações sobre a sua participação em sala de aula. 
 

IV. Bibliografia Básica e Complementar 
 
 
 
Bibliografia Básica 
 
SILVA, Afrânio et al. Sociologia em Movimento. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2013. 
  
Bibliografia Complementar 
 
ALMEIDA, T. M. H. e SORJ, B. Sociedade e política no Brasil pós-64. São Paulo: 



Brasiliense, 1983. 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômano.  São Paulo: Martin Claret,  2003. 
BIRMAN, P. Fazendo estilos, criando gêneros: possessão e diferenças de gênero em 
terreiros de umbanda e candomblé no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UERJ, Relume 
Dumará, 1995. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro 
e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 2001. 
 
_______. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Tabaco e pobreza, 
um círculo vicioso – a convenção-quadro de controle do tabaco: uma resposta. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004.  
 
________. Curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas. 
Brasília: Secretaria Nacional Antidrogas, MEC, Universidade de Brasília, 2006.  
 
CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: 
Contexto, 2004. 
 
CHARTIER, R. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL; Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.  
 
CHASSEGUET-SMIRGEL, J. Ética e estética da perversão. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1991. 
 
CHAUI, M. Repressão sexual essa nossa (des)conhecida. São Paulo: Brasiliense, 1991. 
 
.COOPER, C. “'More fire': Chanting down Babylon from Bob Marley to Capleton”. In: 
REISS, T.J. (ed). Music, writing and cultural unity in the Caribbean. Trenton: Africa World 
Press Inc., 2005, p. 215-236.  
 
COCTEAU, J. Ópio: diário de uma desintoxicação. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 
COSTA, J.F. A inocência e o vício: estudos sobre o homoerotismo. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 1992. 
 
COSTA, M. C. C.. Sociologia – Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 
1987. 
 
DELUMEAU, J. História do medo no ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
 
DIEDRICH, M.et al. (eds.) Black Imagination and the middle passage. New York: Oxford 
University Press, 1999, p. 240-254.   
 
DIMENSTEIN, G. Meninas da noite. São Paulo: Ática, 1992. 
 
DOVER, K.J. A homossexualidade na Grécia Antiga. São Paulo: Nova Alexandria, 1994. 
 



DUFFY, W.  Sugar Blues. 7ªed. São Paulo: Ground, 2005. 
 
ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1982. 
 
FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Petrópolis: Vozes, 1971. 
 
______. Vigiar e punir. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 1991. 
 
______. História da Sexualidade I: A vontade de saber. 11ª ed. Riod e Janeiro: Graal, 1993. 
 
______. História da Sexualidade 2: o uso dos prazeres. 7ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1994. 
 
______. História da Sexualidade 3: o cuidado de si. 5ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1995. 
 
______. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996. 
 
FRANCO, M. S. de C. Homens livres na ordem escravocrata. 3ª ed. São Paulo: Kairós, 
1983. 
 
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 
 
GIDDENS, A  A Transformação da Intimidade. Sexualidade, Amor e Erotismo nas 
Sociedades Modernas. São Paulo, UNESP. 1993. 
 
GLISSANT, E. Traité du tout-monde: poétique IV. Paris: Gallimard, 1997. 
 
________. Caribben Discourse: Selected essays (Le Discours Antillais, 1981). 3rd ed. 
Charlottesville,Va: Caraf Books, 1999. 
 
________.Poetics of Relation. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.  
 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1988. 
 
_____. A representação do eu na vida cotidiana. (trad. Maria Célia S. Raposo). 16. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2009.  
 
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 5ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
 
________. Da Diáspora: Identidades e mediações culturais (org. Liv Sovik). Belo 
Horizonte: Ed. UFMG: Brasília: UNESCO, 2003. 
 
HITE, S. O relatório Hite sobre sexualidade masculina. São Paulo: Difel, 1982. 
 
HOBBES, T. O Leviatã. 4ª ed. São Paulo: Nova Cultura, 1998. Col. Os Pensadores. 
JOLY, M. Introdução à Análise da Imagem.  7ª ed. Campinas: Papirus, 1996.  
KINSEY, A.  et al. Sexual behavior in the human female. New York: Pocket Books, 1965.  
 
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 



 
LEITES, E. A consciência puritana e a sexualidade moderna. São Paulo: Brasiliense, 1997 
 
LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. Lisboa: Presença, São Paulo: Martins Fontes,            
1953. 
 
LEYLAND, W. (org.) Sexualidade e criação literária. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1980.  
 
MARTINS, J. de S. Exclusão Social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997. 
 
MASUR, J.; CARLINI E.A. Drogas: subsídios para uma discussão. 4ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2004. 
 
MEKSENAS, P. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. 4ª ed. São            
Paulo: Loyola, 1987. 
 
MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. São Paulo: Atlas, 1984. 
 
MOISÉS, J. Á. et al. Contradições urbanas e movimentos sociais. 2ª ed. Rio de            
Janeiro: Cedec/Paz e Terra, 1978. 
 
MORAIS, R. de. O que é violência urbana. São Paulo: Brasiliense, s/d. 
 
MORIN, E. A Cabeça Bem Feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2002a. 
 
_______. (org.) A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002b. 
 
_______. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 9ª ed. São Paulo:Cortez; 
Brasília: UNESCO, 2004.  
MOTT, L. “Assassinato de homossexuais: manual de coleta de informações, sistematização 
& mobilização contra crimes homofóbicos”. Salvador: Grupo Gay da Bahia, 2000. 
 
MUNANGA, K. Superando o racismo na escola. Brasília: MEC, Secretaria de Educação 
Fundamental, 1999.  
NOLASCO, S. O mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 
OLIVEIRA, L.C. de. Por que voltei às drogas? Bauru-SP: EDUSC, 1997.  
 
OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 2002.  
 
OLIVENSTEIN, C. A droga. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
 
ONU (Organização das Nações Unidas). Declaração Universal dos Direitos do Homem. 
Goiânia: Secretaria de Justiça; Superintendência de Direitos Humanos, 1988.  
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 
comportamento da CID-10. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1993 
 



PETRÕNIO. Satiricon. Rio de Janeiro: Martins Claret, 2002. 
PIERUCCI, A.F. Ciladas da diferença. São Paulo: Ed 34, 1999. 
PIRES, Cecília. A violência no Brasil. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 1985. 
 
PRIORE, M. Del. A mulher na história do Brasil. São Paulo:Contexto, 1994 
RUFFIÉ, J. O sexo e a morte. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. 
 
SANTOS, J.R. dos. O que é racismo. São Paulo: Brasiliense, s/d. 
 
SAVIANI, D. Escola e Democracia. São Paulo: Cortez, 1983. 
SILVA FILHO, A.C.P. Perversões sexuais: um estudo psicanalítico. São Paulo: EPU, 1987. 
 
SILVEIRA, D.X.;  SILVEIRA, E.D.X. Um guia para a família. Brasília: Presidência da 
República/Casa Militar/Secretaria Nacional Antidrogas, 2000. 
 
SUPLICY, M. Conversando sobre sexo. 16ª ed. Petrópolis: Vozes, 1990. 
 
______. Papai, mamãe e eu. São Paulo: FTD, 1990. 
 
______. Sexo para adolescentes. São Paulo: FTD, 1990. 
 
TIBA, I. Adolescência: o despertar do sexo. São Paulo: Gente, 1994. 
 
TOMAZZI, N.D. Sociologia para o ensino médio. 1. ed. São Paulo: Atual Editora, 2007.  
 
TORO, J.B. Códigos da modernidade: capacidades e competências mínimas para 
participação produtiva no século XXI. Porto Alegre: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, 
1998.  
 
TREVISAN, J.S. Devassos no paraíso: a homossexualidade no Brasil, da colônia à 
atualidade. 2ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1986. 
 
TRINDADE, A. L. da; SANTOS, R. dos (org.) Multiculturalismo: mil e uma faces da 
escola. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 
VAINFAS, R. Trópico dos pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Rio de 
Janeiro: Campus, 1989. 
 
VEYNE, P. “A homossexualidade em Roma”. In: ARIÈS, P.; BÉJIN, A.(orgs.). 
Sexualidades Ocidentais: contribuições para a história e a sociologia da sexualidade. 2ª ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 39-49. 
 
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 7ª ed. São Paulo: Pioneira, 
1992.  
 

X. Cronograma 
 
1° Bimestre: Drogas: um problema jurídico, de saúde e cultural 
2° Bimestre:  Minorias nas sociedades complexas 



                       Violência urbana 
3° Bimestre: Gênero e sexualidade 
                      Prostituição, exploração sexual e tráfico de mulheres 
4° Bimestre:  Sociologia do esporte: das práticas amadoras à manipulação ideológica 
                    Status, aceitação e exclusão social por meio das imagens e práticas corporais no 
cotidiano 
                     



 
Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Química 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professora: Luclécia Dias Nunes 
Carga horária semanal: 03 horas aula / turma 
Carga horária anual: 120 horas aula / turma 
 
OBJETIVOS 

Desenvolver a capacidade de observação, análise e participação dos alunos no 
universo material e social cujo estão inseridos. Para tal, se faz necessário apresentar-lhes as 
características físicas, estruturais e comportamentais do mundo microscópico, bem como o 
macroscópico, a fim de promover a inserção dos alunos na cultura do conhecimento científico 
e sistematizado, seja para o seu uso propedêutico, enquanto acadêmicos, seja para sua 
formação humana enquanto sujeito social. 
 
AÇÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

As aulas serão, predominantemente, de cunho participativo e construtivo, atribuindo 
ao aluno responsabilidades no seu processo de desenvolvimento.  

Especificamente, constarão no cronograma aulas teórico-conceituais e momentos 
lúdicos de caráter pedagógico.  
EIXOS TEMÁTICOS 
1ª Escala 
Ligações Químicas: 

 Ligação Iônica; 
 Ligação Covalente; 
 Ligação Metálica. 

 
Propriedades das substâncias:  

 Geometria Molecular; 
 Polaridade das ligações; 
 Forças Intermoleculares; 
 Miscibilidade das substâncias; 
 Relação das propriedades com densidade, pontos de fusão e ebulição. 

 
2ª Escala 
Química Orgânica 

 Introdução à Química orgânica; 
 Petróleo; 
 Características dos compostos orgânicos - Hidrocarbonetos: Estrutura, nomenclatura e 

fórmulas estruturais.  
 
Compostos Orgânicos: nomenclatura e propriedades. 

 Funções Orgânicas Oxigenadas. 
 

javascript:pagina_inicial\('79'\);


3ª Escala 
Compostos Orgânicos: nomenclatura e propriedades. 

 Funções Orgânicas Nitrogenadas; 
 Outras funções Orgânicas. 

 
Estrutura dos compostos orgânicos. 

 Isomeria plana; 
 Isomeria geométrica; 
 Isomeria óptica. 

4ª Escala  
Reações Orgânicas 

 Reações de Substituição;  
 Reações de Adição. 

 
Polímeros e o problema dos descartáveis dos plásticos 

 Características dos polímeros; 
 Reações de polimerização. 

 
METODOLOGIA  

Aulas teóricas, discussão com os alunos em sala, seminários, aulas de exercícios, 
leitura e escrita de textos. 
 
AVALIAÇÃO  

A avaliação será feita dentro das normas do CEPAE, normalmente duas avaliações 
escritas por escala e outra modalidade de avaliação do rendimento em forma de produtividade 
que medirá as atividades de produção e desempenho do aluno. Haverá atendimento para os 
alunos. 
 
BIBLIOGRAFIA 
BIANCHI, J. C. de A, Universo da Química, vol. único, São Paulo: FTD, 2005. 
SCHNETIZLER, R. P. et al. PROQUIM – Projeto de ensino de Química para o 2º grau. 
Campinas, ed. Unicamp, 1986. 
MOL, G de S e dos SANTOS, W. L. P. Química & Sociedade, vol. único, São Paulo: Nova 
Geração, 2006. 
SALVADOR, U. Química Essencial, Vol. Único, São Paulo, Saraiva, 2013. 
FONSECA, M. R. M. Química: meio ambiente, cidadania, tecnologia, 2 ed. São Paulo, FTD, 
2013. 
 



 
Plano de Curso – 3º Ano do Ensino Médio – 2015 

 
Disciplina: Física 
Nível: Médio - Série: 3º ano - Turmas: A e B 
Professor: Guilherme Colherinhas de Oliveira 
 
CARGA HORÁRIA: 120 HORAS/AULAS 
 
INTRODUÇÃO  
 

A Física é, em muitos aspectos, a mais básica de todas as ciências naturais. Ela tem 
uma abrangência notável, envolvendo investigações que vão desde a estrutura elementar da 
matéria até a origem e evolução do Universo. Usando uns poucos princípios físicos, podemos 
explicar uma grande quantidade de fenômenos naturais presentes no cotidiano, e compreender 
o funcionamento das máquinas e aparelhos que estão à nossa volta. A inclusão da Física no 
currículo do ensino médio dá aos estudantes a oportunidade de entender melhor a natureza 
que os rodeia e o mundo tecnológico em que vivem. Tão importante quanto conhecer os 
princípios fundamentais da Física é saber como chegamos a eles, e porque acreditamos neles. 
Não basta ter conhecimento científico sobre a natureza; também é necessário entender como a 
ciência funciona, pois só assim as características e limites deste saber podem ser avaliados.  

O estudo da Física coloca os alunos frente a situações concretas que podem ajudá-los a 
compreender a natureza da ciência e do conhecimento científico. Em particular, eles têm a 
oportunidade de verificar como é fundamental para a aceitação de uma teoria científica que 
seja consistente com evidências experimentais. Isso lhes permitirá distinguir melhor entre 
ciência e pseudociência. Eles poderão também reconhecer as limitações inerentes à 
investigação científica, percebendo que existem questões fundamentais que não são colocadas 
nem respondidas pela Ciência.  

Ao ter contato com a Física, os alunos do ensino médio farão uso de linguagens e 
procedimentos de aplicação muito ampla. Objetos e métodos utilizados corriqueiramente no 
estudo de Física – sistemas de unidades, gráficos, modelos matemáticos, tratamento de erros 
experimentais – fazem parte da maioria dos processos produtivos modernos, e a familiaridade 
com eles, pode ser mais um fator importante para exercer sua cidadania.  
 
COMPETÊNCIAS  
 

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 
desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o 
desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.  

 Compreender a ciência Física como uma representação da natureza baseada na 
experimentação e abstração. 

 Compreender os modelos físicos identificando suas vantagens e limitações na 
descrição de fenômenos. 

 Relacionar fenômenos naturais com os princípios e leis físicas que os regem. 
 Utilizar a representação matemática das leis físicas como instrumento de análise e 

predição das relações entre grandezas e conceitos. 
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 Análise e interpretação de grandezas e leis físicas representadas em gráficos e tabelas. 
 
HABILIDADES  
 

 Aplicar o princípio de conservação e a quantização da carga em processos de 
eletrização. 

 Empregar as leis que regem o campo elétrico em análises qualitativas e quantitativas 
de fenômenos eletrostáticos. 

 Relacionar corrente e resistência elétrica em meios materiais. 
 Aplicar as leis que regem o campo elétrico e o campo magnético na análise de 

fenômenos eletromagnéticos. 
 Aplicar a força de Lorentz na análise da interação do campo eletromagnético com 

partículas carregadas eletricamente. 
 Compreender e saber aplicar a Lei de Ampère na determinação de campos magnéticos 

produzidos por correntes elétricas. 
 Compreender e saber usar a Lei de Faraday no cálculo da força eletromotriz induzida. 
 Diferenciar ondas eletromagnéticas através de sua freqüência relacionando-as com 

suas aplicações. 
 Saber identificar e dimensionar características elétricas de circuitos simples e 

dispositivos tecnológicos envolvendo capacitores, resistores e geradores de energia 
elétrica. 

 Compreender o laser como fonte de luz coerente aplicável a diferentes processos 
tecnológicos: leitoras de CD, leitura de códigos de barra, comunicações por fibra 
óptica, etc. 

 Explicar o efeito da corrente elétrica no organismo humano. 
 Demonstrar capacidade de análise de alguns efeitos da radiação eletromagnética 

ionizante em organismos vivos: uso diagnóstico e efeitos nocivos. 
 Descrever aplicações do uso do campo magnético terrestre. 
 Conhecer a correlação entre o aumento global da temperatura e a interação de radiação 

com gases ditos “estufa” presentes na atmosfera do planeta. 
 

 
RECURSOS DIDÁTICOS  
 
O conteúdo programático será abordado por meio de:  

 aulas expositivas (quadro giz /data show); 
 experimentos demonstrativos; 
 filmes. 

 
 
METODOLOGIA 
 

 O conteúdo é ministrado em aulas expositivas, explorando-se eventualmente, quando 
necessário, a parte prática de cada conteúdo, em aulas de que envolvam a sala de vídeo 
e laboratórios. 

 Os exercícios serão tratados como principal fonte de desenvolvimento de atividades de 
avaliação e identificação de cada elemento teórico estudado. 

 Listas de exercícios serão propostas para verificação e fixação da aprendizagem e 
serão cobradas nas aulas de correção, com a participação de todos (alunos, professores 
e estagiários). 



 Serão oferecidos regularmente atendimentos semanais pelo professor da disciplina aos 
alunos com dificuldade de assimilação do conteúdo. Tais atendimentos serão 
ministrados no período vespertino.  

 Em cada escala, o aluno será avaliado mediante sua participação, sua pontualidade nas 
entregas dos exercícios, sua motivação para o desenvolvimento proposto e através de 
avaliações escritas (provas, testes e simulados).  

 
AVALIAÇÃO  
 

A avaliação é um processo fundamental da relação ensino e aprendizagem que oferece 
informações ao professor, possibilitando o diagnóstico das dificuldades dos alunos para 
possíveis reorientações de estratégias, visando uma aprendizagem significativa. Por isso, o ato 
de avaliar não se limita a períodos predefinidos.  

Os instrumentos para avaliação são:  
 atividades em classe e extra classe; 
 participação; 
 pesquisas; 
 leituras e produção de textos; 
 avaliações escritas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
Eletromagnetismo  
 

 Carga elétrica: isolantes e condutores, processos de eletrização, eletroscópio, lei de 
Coulomb.  

 Campo elétrico: linhas de força, distribuição de cargas em um condutor, blindagem 
eletrostática, poder das pontas, relâmpago e trovão, pára-raios. Campo elétrico de uma 
carga puntual, campo elétrico de uma esfera eletrizada, campo elétrico uniforme.  

 Potencial elétrico, diferença de potencial, voltagem em um campo uniforme, voltagem 
no campo de uma carga puntual, superfícies eqüipotenciais, o gerador de Van de 
Graaff.  

 Corrente elétrica: sentidos da corrente elétrica, intensidade, diferença de potencial, 
associação de pilhas, corrente contínua e alternada, Efeitos da corrente elétrica.  

 Resistência elétrica: Leis de Ohm, associação de resistores, potência de um aparelho 
elétrico, efeito Joule, curto-circuito, fusível, instrumentos de medidas.  

 Gerador e receptor: força eletromotriz, força contra-eletromotriz, equação do gerador, 
rendimento de um gerador, curva característica do gerador, associação de geradores, 
equação do receptor, curva característica do receptor, rendimento de um receptor, leis 
de Kirchhoff.  

 Capacitores, associação de capacitores e energia em um capacitor.  
 Eletromagnetismo: ímã, inseparabilidade dos pólos, forças entre os pólos de um ímã, 

bússola, campo magnético de um ímã, linhas de força.  
 Força magnética: a experiência de Oersted, campo magnético de um condutor 

retilíneo, campo magnético de uma espira e de um solenóide, eletroímã, substâncias 
ferromagnéticas, forças magnéticas sobre cargas em movimento.  

 Indução eletromagnética: corrente elétrica induzida, transformador.  
 
Ondas eletromagnéticas  
 



 O espectro eletromagnético.  
 Transmissão e distribuição de energia elétrica.  

 
A Nova Física  
 
 Uma visão panorâmica.  
 O mundo do muito pequeno — As partículas elementares.  
 O mundo do muito grande.  
 O mundo das estruturas complexas.  
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