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A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a 

chave para o século XXI; é tanto consequência do exercício da 

cidadania como condição para uma plena participação na 

sociedade.  

Além do mais, é um poderoso argumento em favor do 

desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da 

justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento 

socioeconômico e científico, além de um requisito fundamental 

para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao 

diálogo e à cultura de paz baseada na justiça.   

 

Declaração de Hamburgo, 1997 sobre a EJA. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus– SEMED, por meio da 

Gerência de Educação de Jovens e Adultos – GEJA, apresenta a Proposta 

Pedagógica para o Segundo Segmento do Ensino Fundamental da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, correspondente do 6º ao 9º ano, com o objetivo de 

subsidiar o processo educativo nas escolas municipais que atendam a esse 

segmento, contribuindo para um ensino de qualidade mediante a abordagem de 

conteúdos significativos para seus educandos. 

A presente proposta parte do pressuposto do educando como sujeito sócio-

histórico-cultural, com conhecimentos e experiências construídas ao longo da vida, 

onde  cada sujeito possui um tempo próprio de formação, apropriando-se de saberes 

locais e universais, a partir de uma perspectiva de ressignificação da concepção de 

mundo e de si mesmo.  

Para sua elaboração foram utilizadas as orientações e preconizações da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96;  o Parecer CNE/CEB       

nº 11/00; as Resoluções CNE/CEB nº 01/00, nº 03/10, nº 04/10 e nº 07/10; e a 

Resolução nº 07/CME/2011. Os conteúdos programáticos estão em consonância 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular para o Segundo 

Segmento da EJA, proposto pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI do Ministério da Educação-MEC. 

A definição da Proposta Curricular de cada uma das áreas do conhecimento 

que integram este documento levou em consideração: 

 O fato de que cada ano escolar na EJA corresponde a dois do ensino 

regular (6º ao 9º ano), sendo necessário definir um currículo que não fosse extenso 

e impossível de ser cumprido, mas que  contemplasse os conhecimentos  para 

formação dos discentes; 

   A importância  de incluir temas transversais no cotidiano dos educandos, 

especialmente aqueles ligados ao mundo do trabalho, a saúde, qualidade de vida, 

aos direitos e deveres; 
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 A necessidade da SEMED/Manaus em ofertar um ensino de qualidade, 

compromissado em elevar os níveis de escolaridade de sua população. 

E ainda, esta proposta surge com o intuito de redefinir o conceito da 

Educação de Jovens e Adultos no município de Manaus. Aquilo que anteriormente 

se denominava compensar o tempo perdido, hoje necessita ser revisto e concebido 

como uma formação para jovens e adultos que possibilite a aprendizagem, a 

qualificação não de maneira suplementar, mas fundamental e ao longo da vida. 

A construção desta proposta contou com a participação de educadores 

que atuam nas escolas da SEMED, gestores escolares e representantes das 

Divisões Distritais Zonais - DDZ,  buscando valorizar as experiências construídas 

ao longo do percurso da EJA em nosso país. 
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1 JUSTIFICATIVA 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos destaca-se como modalidade de ensino 

voltada para aquelas pessoas que não tiveram acesso às salas de aula da educação 

regular ou que não puderam concluir seus estudos na idade considerada adequada 

na legislação educacional vigente, pelos mais diversos motivos, devendo ser 

assegurada de forma gratuita pelos sistemas de ensino, os quais deverão criar 

oportunidades educacionais apropriadas, levando em consideração as 

características de seus educandos, conforme expresso na LDBEN nº 9.394/96: 

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos 
e exames. (LDBEN nº 9.394/96, Secção V – da Educação de Jovens e 
Adultos, artigo 37 e parágrafo 1º). 

 

 

O público da EJA caracteriza-se por sua heterogeneidade, seja pela idade 

dos alunos, seja pelas diferenças relacionadas à forma como cada sujeito 

estabelece suas relações com a sociedade. Sendo assim, o ensino oferecido aos 

educandos dessa modalidade de ensino deve possibilitar a ampliação de seus 

conhecimentos certamente desenvolvidos ao longo de sua trajetória de vida, o 

desencadeamento de novas aprendizagens, a interlocução com o mundo do 

trabalho e, por último, a plena participação cidadã. 

De acordo com o artigo 6º da Resolução CNE/CEB nº 01/2000 “cabe a cada 

sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da Educação de Jovens 

e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade desta 

modalidade de educação e o regime de colaboração entre os entes federativos”.  

Sob a égide deste embasamento, a Secretaria Municipal de Educação de 

Manaus redimensiona a Proposta Pedagógica do Segundo Segmento com o intuito 

de subsidiar o processo educativo desencadeado nas escolas municipais que  
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atendem a Educação de Jovens e Adultos; contribuindo para a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem, uma vez que este documento foi organizado a partir das 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e para 

a Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo o Parecer CNE/CEB nº 11/2000, a EJA deve atender a três 

funções: a função reparadora, que sugere a restauração de um direito negado; a 

função equalizadora, que possibilita a reentrada no sistema educacional daqueles 

que tiverem percursos escolares inacabados; e a função qualificadora, no sentido de 

educação permanente ao longo da vida.  

Em termos mais objetivos, esta versão da Proposta Pedagógica da EJA – 

SEMED/Manaus apresenta-se necessária no cenário educacional em lide, por 

redirecionar a problemática existente da temporalidade da organização curricular 

modularizada, frente ao caráter conteudístico de trabalho com o conhecimento 

socialmente construído pela humanidade e de sua sistematização/redistribuição no 

tempo-espaço de trabalho docente em seu efetivo exercício de planejamento e 

atuação escolar.  

Outro ponto importante, diz respeito a então incompatibilidade deste formato 

modular trimestral em relação à organização curricular calcada na bimestralidade, no 

que se refere a situação acadêmica do alunado no prosseguimento de seus estudos 

em outros espaços escolares, tanto do próprio Sistema Municipal de Ensino de 

Manaus, quanto de outros sistemas de ensino.   

Neste contexto, faz-se mais que necessário garantir a escolaridade básica 

para jovens e adultos na perspectiva da formação que oportunize o acesso e a 

permanência desses sujeitos até a conclusão de seus estudos, o que enseja, por 

parte da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus a adoção do processo 

avaliativo bimestral, uniformizando com os demais sistemas. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

       2.1 OBJETIVO GERAL 

 
- Propiciar a universalização do Ensino Fundamental – Segundo Segmento, 

com duração de dois anos, a jovens e adultos que não tiveram acesso a Educação 

Básica em idade correlata, por meio de uma educação de qualidade, baseada em 

valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos. 

 

      2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Ofertar aos jovens e adultos oportunidades de conclusão da Educação 

Básica, na etapa do Ensino Fundamental – Segundo Segmento, por meio  de uma 

organização curricular flexível e pautada em suas necessidades e realidades. 

 
- Assegurar ao aluno da EJA um currículo escolar que possibilite sua 

preparação para a inserção no mundo do trabalho, na vida social e em diversos 

canais de participação, permitindo a construção de conhecimentos que contribuam 

na ampliação de suas práticas sociais, na valorização de seus direitos e no 

posicionamento crítico diante da realidade na qual está inserido.   

 
- Possibilitar aos professores da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Manaus orientações didáticas que subsidiem o seu planejamento.  
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3 CONTEXTO HISTÓRICO E LEGAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil iniciou-se nos tempos 

coloniais, com ações educativas missionárias exercidas pelos religiosos. Porém, 

devido ao contexto socioeconômico e político da época, pouco ou quase nada foi 

realizado oficialmente e as ações desenvolvidas não adquiriram amplitude 

significativa (BRASIL, 1998). 

Nos anos de transição do Império-República (1887-1897), a educação foi 

considerada como redentora dos problemas da nação. Houve a expansão da rede 

escolar, e as “ligas contra o analfabetismo”, surgidas em 1910, que visavam à 

imediata erradicação do analfabetismo, vislumbravam o voto daqueles que não 

possuíam o domínio da leitura e da escrita (PAIVA, 1973).  

O caráter qualitativo e a otimização do ensino tiveram como cenário as 

melhorias das condições didáticas e pedagógicas da rede escolar, quando foram 

iniciadas mobilizações em torno da educação como dever do Estado, sendo este um 

período de intensos debates políticos. 

No início do século XIX, surgiram diversos movimentos civis e oficiais contra 

o analfabetismo. Assim, com a promulgação da Constituição Brasileira de 1824, 

formalizou-se a garantia de escolarização primária e gratuita para todos os cidadãos. 

Todavia, a Educação de Jovens e Adultos somente se tornou uma questão de 

política nacional e começou a delimitar seu lugar na história da educação no país a 

partir da década de 30, quando o sistema público de educação elementar começou 

a se consolidar. Por força da Constituição de 1934, foi instituída nacionalmente a 

obrigatoriedade do ensino primário gratuito para todos. 

Neste período, o Brasil passava por diversas transformações, em função do 

processo de industrialização e da crescente concentração populacional nos centros 

urbanos. Com isso, surgiu a necessidade de formação de mão de obra qualificada 

para atender as demandas do mercado de trabalho. Neste sentido, Ribeiro (1998), 

postula que: 

A oferta de ensino básico gratuito estendia-se consideravelmente, 
acolhendo setores sociais cada vez mais diversos. A ampliação da 
educação elementar foi impulsionada pelo governo federal, que traçava 
diretrizes educacionais para todo o país, determinando as 
responsabilidades dos estados e municípios. Tal movimento incluiu também 
esforços articulados nacionalmente de extensão do ensino elementar aos 
adultos, especialmente nos anos 40. (RIBEIRO apud Brasil, 1998, p. 19). 
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Na década de 40, a Educação de Jovens e Adultos se fortaleceu e ganhou 

destaque nacional, devido a agitação política vivida no país com o fim da ditadura de 

Vargas e ao apelo da Organização das Nações Unidas – ONU, que com o término 

da Segunda Guerra Mundial alertou para a necessidade urgente da integração dos 

povos para alcançar a paz e a democracia. Além disso, era de interesse 

governamental o aumento das bases eleitorais para sustentar o governo central e 

incrementar a produção industrial no país. 

Do final da década de 50 até meados de 60, o país viveu uma fase de 

imensa efervescência na EJA. Em janeiro de 1964, foi aprovado o Plano Nacional de 

Alfabetização, que previa a disseminação por todo o Brasil, de programas de 

Alfabetização orientados pela proposta de Paulo Freire, que defendia uma educação 

que estimulasse a colaboração, a decisão, a participação, a responsabilidade social 

e política dos jovens e adultos. 

Com o Golpe Militar de 1964, essa concepção educacional foi vista como 

uma ameaça a ordem. Seus promotores foram duramente reprimidos. Desse modo, 

o governo assumiu o controle da alfabetização de adultos, lançando em 1967, o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL. Em relação a este Movimento, 

Ribeiro (1998) afirma que: 

As orientações metodológicas e os materiais didáticos do Mobral 
reproduziam muitos procedimentos consagrados nas experiências de início 
dos anos de 1960, mas esvaziando-os de todo sentido crítico e 
problematizador. Propunha-se a alfabetizar a partir de palavras-chave, 
retiradas “da vida simples do povo”, mas as mensagens a elas associadas 
apelavam sempre ao esforço individual dos adultos analfabetos para sua 
integração nos benefícios de uma sociedade moderna pintada sempre de 
cor de rosa. (RIBEIRO apud Brasil, 1998, p.26). 
 

Na década de 1970, o MOBRAL expandiu-se por todo o território nacional, 

diversificando sua atuação. Uma das iniciativas mais importantes foi o Programa de 

Educação Integrada - PEI, que correspondia a uma condensação do antigo curso 

primário.  Este programa abria a possibilidade de continuidade de estudos para os 

recém-alfabetizados e para os chamados analfabetos funcionais. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDBEN nº 5.692/71 

implantou-se o Ensino Supletivo, destinando-o a “suprir a escolarização regular para  
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adolescentes e adultos que não tinham seguido ou concluído na idade própria”. 

Assim, a educação básica obrigatória estendeu-se de 04 (quatro) para 08 (oito) 

anos, afirmando a necessidade de uma educação adequada à clientela jovem e 

adulta.   

Em 1985, o MOBRAL foi extinto e surgiu, em seu lugar a Fundação Nacional 

para Educação de Jovens e Adultos – Fundação Educar. Esta por sua vez, tinha 

como funções o atendimento as séries iniciais do primeiro grau, a produção de 

material e a avaliação de atividades. 

Em 1988, foi promulgada a Constituição que ampliou o dever do Estado para 

com a Educação de Jovens e Adultos, garantindo o ensino fundamental obrigatório e 

gratuito para todos:  

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
(Constituição da República Federativa do Brasil, 2006, p. 149). 

 
 

Em 1990, a Fundação Educar foi extinta gerando um enorme vazio em 

termos de políticas públicas para o setor. Desse modo, a EJA ficou a cargo dos 

órgãos públicos, das entidades civis e de instituições não governamentais. A partir 

daí, o desafio da educação de jovens e adultos passou a ser o estabelecimento de 

uma política e de metodologias criativas, com a universalização do ensino 

fundamental de qualidade. Foram organizados eventos em nível nacional e 

internacional, como a Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, 

na Tailândia, na qual o Brasil ratificou um acordo se comprometendo a garantir uma 

educação básica para crianças, jovens e adultos. 

Com a promulgação da LDBEN nº 9.394/96, reafirmou-se o direito dos 

jovens e adultos a um ensino básico de qualidade e adequado as suas condições, 

considerando suas características, interesses, condições de vida e de trabalho do 

cidadão, assim como, sua gratuidade em sistemas de ensino, sendo o mesmo dever 

do poder público. 

Além dos avanços advindos da referida lei, houve marcos importantes em 

nível internacional, dos quais ressaltamos a V Conferência Internacional sobre a 

Educação de Jovens e Adultos (CONFITEA) realizada em julho de 1997, em 

Hamburgo, na Alemanha.  
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A Declaração de Hamburgo definiu a Educação de Jovens e Adultos como 

sendo todo processo de aprendizagem, formal ou informal, em que pessoas 

consideradas adultas pela sociedade, desenvolvem suas capacidades, enriquecem 

seu conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais, ou as 

redirecionam, para atender suas necessidades e as de sua sociedade. 

Ainda se tratando do aspecto legal, no ano 2000, o CNE, por meio da 

Câmara de Educação Básica - CEB, instituiu o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 e a 

Resolução CNE/CEB nº 01/2000 que estabelecem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.  

Esses documentos reafirmam de vez que a EJA é uma modalidade da 

Educação Básica e como tal, deve considerar o perfil dos alunos e sua faixa etária 

ao propor um modelo pedagógico, de modo a assegurar a equidade, a diferença e a 

proporcionalidade. A equidade se refere à “distribuição específica dos componentes 

curriculares, a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a 

igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à educação”.  

A diferença referenda a “identificação e o reconhecimento da alteridade 

própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da 

valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e 

valores”.  

A proporcionalidade está relacionada “à disposição e alocação adequadas 

dos componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de 

Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas 

assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais 

participantes da escolarização básica”. 

 A Resolução CNE/CEB nº 03/2010 instituiu as Diretrizes Operacionais para 

a EJA nos aspectos relativos à duração, idade mínima para o ingresso, certificação 

nos exames e normatizou os cursos de Educação a Distância – EAD nesta 

modalidade de ensino. 

Analisando a história da Educação de Jovens e Adultos no país, percebe-se 

uma longa trajetória marcada por avanços e retrocessos.  
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4 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem no ideário freireano sua gênese, onde 

o processo educativo parte de uma visão crítica da realidade e da possibilidade de 

sua superação. Para Paulo Freire (2004), a educação deve privilegiar o exercício da 

compreensão crítica da realidade e possibilitar não somente a leitura da palavra, a 

leitura do texto, mas também a leitura do contexto, a leitura do mundo: 

 
A educação (...) não pode fundar-se numa compreensão dos homens como 
seres “vazios” a quem o mundo “enche” de conteúdos; não pode basear-se 
numa consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas 
nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência 
intencionada ao mundo. Não pode ser a de depósito de conteúdos, mas a 
da problematização dos homens em suas relações com o mundo. (FREIRE, 
2004, p. 67). 

 
 

A proposta pedagógica freireana pauta-se em uma educação 

problematizadora e dialógica, que busca promover caminhos para que o aluno 

construa sua própria autonomia, não se limitando apenas a formação do trabalhador. 

Focaliza-se na relação aluno-professor-conhecimento, salientando à importância do 

respeito à diversidade, a identidade cultural do aluno e aos saberes construídos 

pelos seus fazeres. Propondo uma mudança na relação entre professor e aluno: em 

vez de adotar uma relação vertical, em que impõe sua visão de mundo, o professor 

assume uma posição horizontal, de igualdade, favorecendo o diálogo entre sua 

visão de mundo e a do aluno, problematizando a realidade. Nessa troca, baseada no 

diálogo efetiva-se o conhecimento. 

O processo educativo não se caracteriza pelo recebimento, por parte dos 

alunos, de conhecimentos prontos e acabados, mas pela reflexão sobre os 

conhecimentos que circulam e que estão em constante transformação. Nessa 

relação, professores e alunos são produtores de cultura, onde todos aprendem e 

todos ensinam. 

Os alunos da EJA, quando chegam à escola, trazem consigo muitos 

conhecimentos, que podem não ser aqueles sistematizados pela escola, mas são 

saberes nascidos dos seus afazeres. Esses saberes devem ser respeitados pela 

escola, como ponto de partida para aquisição de outros. 
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A educação deve ter caráter emancipátorio, libertador, problematizador da 

realidade, no sentido oposto ao de uma educação para a submissão. Para Paulo 

Freire, a educação pode contribuir para que as pessoas se acomodem ao mundo em 

que vivem ou se envolvam na transformação dele, assim, poderá ser conservadora 

ou transformadora da realidade. Numa visão dialética, a educação para a libertação 

se constitui como ato de saber, um ato de conhecer e um método de transformar a 

realidade que se procura conhecer. 

De acordo com as concepções socioconstrutivistas, o conhecimento não é 

algo situado fora do indivíduo. É, antes de tudo, uma construção histórica e social, 

na qual interferem fatores de ordem antropológica, cultural e psicológica. A 

aprendizagem na concepção construtivista caracteriza-se como atividade mental 

construtiva, que parte de conhecimentos prévios dos alunos. 

Os alunos jovens e adultos, devido ao seu percurso de vida, experiências 

pessoais, interpessoais e, muitas vezes profissionais, apresentam uma diversidade 

de conhecimentos prévios e cada qual possui um repertório distinto. É a partir 

desses conhecimentos que se dá o contato com o novo conteúdo, atribuindo-lhes 

significado e sentido, que são os fundamentos para a construção de novos 

significados. 

Vigotsky afirma que o processo de desenvolvimento da aprendizagem e a 

relação com o ambiente sociocultural não se desenvolve plenamente sem a ação e 

interferência do outro. Por este motivo, a escola precisa estar atenta às diversas 

influências, para que possa propor atividades que favoreçam uma aprendizagem 

significativa.  

As aprendizagens realizadas na escola são significativas na medida em que 

conseguem estabelecer relações entre os conteúdos escolares e os conhecimentos 

previamente construídos, que atendam as expectativas, intenções e propósitos de 

aprendizagem dos alunos. 
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De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 – DCN para a EJA, essa 

modalidade deve desempenhar três funções: 

 

 Função reparadora: não se refere apenas à entrada dos jovens e 

adultos no âmbito dos direitos civis, pela restauração de um direito a eles negado o 

direito a uma escola de qualidade, mas também ao reconhecimento da igualdade 

ontológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a um bem real, social e 

simbolicamente importante.  

 Função equalizadora: relaciona-se à igualdade de oportunidades, que 

possibilite oferecer aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida 

social, nos espaços da estética e nos canais de participação.  

 Função qualificadora: refere-se à educação permanente, com base no 

caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de 

adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares.  

 

Segundo as recomendações internacionais (V CONFITEA), a EJA deve ter 

como princípios:  

 Sua inserção num modelo educacional inovador e de qualidade, 

orientado para a formação de cidadãos democráticos, sujeitos de sua ação, valendo-

se de educadores que tenham formação permanente como respaldo da qualidade 

de sua atuação.  

 Currículo variado, que respeite a diversidade de etnias, de 

manifestações regionais e da cultura popular, cujo conhecimento seja concebido 

como uma construção social fundada na interação entre a teoria e a prática e o 

processo de ensino e aprendizagem como uma relação de ampliação de saberes.  

 Abordar conteúdos básicos, disponibilizando os bens socioculturais 

acumulados pela humanidade. 
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5 PERFIL DO EDUCANDO E FUNÇÃO SOCIAL DA EJA 

 

Compreender o perfil do educando da EJA requer conhecer sua história, 

cultura e costumes, entendendo-o como um sujeito com diferentes experiências de 

vida e que em algum momento afastou-se da escola devido a fatores sociais, 

econômicos, políticos e/ou culturais.  

É característica dessa modalidade de ensino a diversidade do perfil de seus 

educandos, com relação à idade, ao nível de escolarização em que se encontram, 

vivências profissionais, situação socioeconômica e cultural, ritmos de aprendizagem 

e estruturas de pensamento diferentes. São pessoas que vivem no mundo do 

trabalho, com responsabilidades sociais e familiares, com valores éticos e morais 

formados a partir da experiência, do ambiente e da realidade cultural em que estão 

inseridos e nada disso deve ser relevado no processo educacional. Para Arroyo 

(2006, p. 35) “essas diferenças podem ser uma riqueza para o fazer educativo”.  

Por este motivo, a EJA deve ter uma estrutura flexível e ser capaz de 

contemplar inovações que tenham conteúdos significativos para seus alunos. Nesta 

perspectiva, há um tempo diferenciado de aprendizagem e não um tempo único para 

todos.  

O artigo 1º da LDBEN nº 9.394/96 incorpora uma concepção mais ampla e 

abre outras perspectivas para a Educação de Jovens e Adultos, desenvolvida a 

partir da pluralidade de vivências humanas: 

 
 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo 
do trabalho e à prática social. (Lei nº 9.394/96, Título I – Da Educação, Art. 
1º). 

 
 

O educando da EJA torna-se sujeito na construção do conhecimento 

mediante a compreensão dos processos de trabalho, de criação, de produção e de 

cultura. Portanto, passa  a se reconhecer  como  sujeito  do  processo  e  a confirmar  

saberes adquiridos para além da educação escolar, na própria vida. Trata-se de uma 

consistente comprovação de que esta modalidade de ensino pode permitir a 

construção e a apropriação de conhecimentos para o mundo do trabalho e o 
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exercício da cidadania, de modo que o educando ressignifique suas experiências 

socioculturais.  

A identidade de homens e mulheres é formada pelas experiências do meio 

em que vivem e se modificam conforme se alteram as relações sociais, 

principalmente as relações no mundo do trabalho.  

A EJA tem um papel fundamental na socialização dos sujeitos, agregando 

elementos e valores que os levem à emancipação e afirmação de sua identidade 

cultural. 

A educação ofertada aos jovens e adultos deve colaborar para que eles 

ampliem seus conhecimentos de forma crítica, viabilizando a reflexão pela busca de 

seus direitos e melhoria da qualidade de vida. Além disso, deve contribuir para que 

compreendam as dicotomias e complexidades do mundo do trabalho 

contemporâneo, no contexto mais amplo possível. 

 

 

6 FUNDAMENTOS E ORIENTAÇÕES DA  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
DO CAMPO 

 

 

A SEMED/Manaus entende que a Educação de Jovens e Adultos - EJA do 

Campo é realidade presente no município, de tal forma que:  

[...] aprender a ler e a escrever se faz assim uma oportunidade para que 
mulheres e homens percebam o que realmente significa dizer a palavra: um 
comportamento humano que envolve ação e reflexão. Dizer a palavra, em 
sentido verdadeiro, é o direito de expressar-se e expressar o mundo, de 
criar e recriar, de decidir, de optar”. (FREIRE, 1987). 

 

Junto à luta de construir escolas como espaços físicos no campo, trava-se a 

luta para garantir o espaço pedagógico da educação do campo que venha também a 

atender aos jovens, adultos e idosos que estejam desperiorizados. Esta 

preocupação  tem  como objetivo, realmente, consolidar uma educação não pensada  

para o campo e, sim, que seja construída junto aos seus sujeitos, levando em 

consideração características primordiais do próprio campo, como: o sistema de 

enchente e vazante, o acesso aos ramais, o aproveitamento de espaços com a 

utilização de horta – em articulação da gestão da escola para o desenvolvimento das 
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atividades do plano de aprendizagem no tempo-comunidade, na perspectiva da 

qualificação social e profissional. 

A educação, geralmente, se constitui enquanto um espaço hegemônico. Na 

educação tradicional não se considera que exista intencionalidade de opressores, 

muito menos que existam oprimidos na escola. Afirmações que diariamente 

escutamos julgam a escola como um espaço onde todos e todas têm o mesmo 

direito, e que todos são iguais. No entanto, muitos foram excluídos da escola, 

tornando a educação um fator de discriminação e de exclusão. A realidade dos 

jovens e adultos do campo é, pois, preocupante porque, em sua maioria, esses 

jovens e adultos não concluíram o Ensino Fundamental e uma grande parte deles 

não se alfabetizou. Tomando como referência, encontramos a triste verdade de 

jovens que não sabem ler e escrever seus próprios nomes, que se somados com os 

adultos traduzem um quadro de imensa quantidade de pessoas sem saber ler e 

escrever. 

A Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos do Campo 

surge a partir da necessidade de adequar os espaços e tempos específicos aos 

seus sujeitos e é uma conquista da equidade no direito de aprender em qualquer 

lugar, com qualquer idade e ao longo da vida, assim possibilitará a assiduidade do 

estudante na escola, apesar das distâncias, da falta de transportes etc.  

A organização do tempo-escola e do tempo-comunidade para o 

desenvolvimento dos planos de aprendizagem que permitam ao estudante da EJA 

do Campo a experimentação com a terra e os temas afins ao seu universo e 

repertório de vivências devem constar no projeto político pedagógico. Neste sentido, 

é pertinente a promoção de tempo-espaço de construção e atualização contínua de 

currículo coerente para a EJA do Campo, considerando os saberes, a cultura e a 

dinâmica dos estudantes que vivem e trabalham no campo, mediante a necessidade 

e oportunidade de mudanças, oriundas de fatores internos ou externos à escola, 

após análise, diálogo e decisão dos sujeitos escolares constituídos. 

Um dos objetivos do currículo voltado para a Educação de Jovens e Adultos 

do Campo é proporcionar conteúdos significativos para a vivência dos sujeitos e que 

possibilitem a aprendizagem, contemplados com metodologias que contribuam com 

esta realidade. Aquilo que não tem significado é mais difícil de ser assimilado. O 

desenvolvimento humano deve se dar a partir de seu cotidiano, de sua história. É 
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esse cotidiano e essa história que podem ser entendidos como cultura. E a cultura 

passa a ser, então, resultado das várias manifestações que acontecem de diferentes 

formas e de diversos significados. 

Outro objetivo é efetivar a prática pedagógica da EJA do Campo de modo 

sustentável, na perspectiva da valorização dos saberes local e cultura regional e 

voltada para os saberes globais, portanto, privilegiando a visão rural de educação, 

sem perder de vista sua projeção mais ampla para o mundo. Socialmente justa e 

ecologicamente correta. 

Validar a contextualização da educação de jovens, adultos e idosos no 

campo, com os conhecimentos historicamente construídos também desenvolvidos 

no campo e sua relação direta com a prática do dia-a-dia, portanto, saber ler e 

escrever, pensar criticamente, conviver, aprender, fazer e cuidar das pessoas e do 

planeta é um direito de todos os cidadãos que vivem essa realidade.     

A organização estrutural curricular da EJA para as escolas do campo no 

primeiro e segundo segmentos, segue a mesma sistematização das escolas da área 

urbana e no que concerne os componentes curriculares e avaliação. 
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7 PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

 

A SEMED/Manaus adota como princípios pedagógicos para a EJA, os 

quatros pilares recomendados pela Comissão Internacional para Educação no 

século XXI:  

 

a) Aprender a ser 

Relacionamos a esse princípio a formação integral do ser humano com a 

promoção e o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança. As experiências 

de vida de cada um serão pontos de partida para as aprendizagens escolares. Os 

conhecimentos e informações adquiridos devem contribuir para o desenvolvimento 

da autonomia e criatividade. 

 

b) Aprender a fazer 

A aquisição de habilidades básicas está relacionada com o aprender a fazer 

e o aprender a aprender. Os jovens e adultos devem ser estimulados a agir como 

sujeitos do seu processo de aprendizagem tomando decisões, iniciativas, criando, 

elaborando, resolvendo situações e problemas, experimentando, dialogando e 

investigando. Os conteúdos escolares devem propiciar aos alunos a construção do 

conhecimento e aquisição de habilidades para inserção na vida social e no mundo 

do trabalho. 

 

c) Aprender a conhecer 

As bases para a construção dos conhecimentos dos jovens e adultos serão 

constituídas a partir de temas sociais contemporâneos. Os estudos em grupos e o 

diálogo serão recursos essenciais na busca da apreensão dos conhecimentos. Os 

conteúdos serão abordados de forma contextualizada. O universo sociocultural dos 

alunos é o eixo condutor do processo ensino e aprendizagem. Os saberes 

adquiridos serão confrontados com saberes do cotidiano, levando os alunos à 

reflexão e construção de novos saberes. 
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d) Aprender a conviver 

Aprender a conviver é uma atitude de cidadania. O conceito de cidadão, os 

valores socialmente representados, a conduta ética e o contexto sócio-político e 

econômico nos quais os sujeitos estão inseridos.  

Além de fundamentar-se nos quatros pilares da educação, a 

SEMED/Manaus compartilha de que a aprendizagem ao longo da vida constitui-se 

em uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas as 

formas de educação. Por este motivo, deve basear-se em valores inclusivos, 

emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte integrante da 

visão de uma sociedade do conhecimento.  
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8 PROPOSTA CURRICULAR 

 

Esta Proposta Pedagógica contempla a organização do currículo e o modo 

de atendimento ao Ensino Fundamental, na modalidade da EJA – Segundo 

Segmento, no que concerne aos seus componentes curriculares e suas respectivas 

cargas horárias, respeitando o artigo 26 da LDBEN nº. 9.394/96, em relação à base 

nacional comum e a parte diversificada. 

Os componentes curriculares, relativos às áreas de conhecimento e 

disciplinas obrigatórias no Ensino Fundamental atendem ao proposto no Parecer 

CNE/CEB nº 11/2000  e   nas Resoluções  CNE/CEB nº 01/00, nº 03/10, nº 04/10,  

nº 07/10  e Resolução nº 007/CME/2011. 

Os conteúdos programáticos estão em consonância com a Proposta 

Curricular para o Segundo Segmento da EJA, proposto pela SECADI do MEC e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Sendo embasados na LDBEN              

nº 9.394/96 e organizados por áreas de conhecimento, fases e objetivos/habilidades 

correspondentes. 

A temática História e Cultura Afro-brasileira e Indígena serão contempladas 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Arte e História, 

conforme a Lei nº 11.645/08 e a Lei nº 10.639/03.  

Atendendo a Lei nº 11.769/08  sobre a obrigatoriedade do ensino de Música, 

a Resolução nº 08/CME/15 estabelece normas complementares para implementação 

do conteúdo de música a ser trabalhado de forma interdisciplinar, além de noções 

básicas de ritmos, danças, sons de instrumentos regionais e folclóricos, além de  

cantos cívicos. 

O componente curricular de Educação Física é de caráter obrigatório de 

acordo com § 3º do art. 26 da LDBEN nº 9.394/96, regulamentado pela  Resolução 

nº 07/CME/2007. 

Os temas transversais serão trabalhados em todas as disciplinas de forma 

interdisciplinar e transdisciplinar. 

 

 
 



9 CARGA HORÁRIA 

O Ensino Fundamental na modalidade EJA – Segundo Segmento terá a duração de 02 anos, com carga horária de 2000h, sendo 
distribuída em duas fases: 1000h para a 4ª fase (6º e 7º ano) e 1000h para a 5º fase (8º e 9º ano), conforme matriz curricular a 
seguir: 

ESTRUTURA CURRICULAR - 4ª fase (6º e 7º ano) 5ª fase (8º e 9º ano) 
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Áreas do Conhecimento 
Componentes 

Curriculares 

Carga Horária Carga Horária 

S Bim A S Bim A 

I -Linguagens 

Língua 

Portuguesa 
5 50 200 5 50 200 

Educação 

Física 
2 20 80 2 20 80 

Arte 2 20 80 2 20 80 

II - Matemática Matemática 5 50 200 5 50 200 

III - Ciências da Natureza Ciências 3 30 120 3 30 120 

IV – Ciências Humanas 
História 2 20 80 2 20 80 

Geografia 2 20 80 2 20 80 

V – Ensino Religioso 
Ensino 

Religioso 
1 10 40 1 10 40 

 P
a

rt
e
 D

iv
e

rs
if

ic
a

d
a

 

 

Língua Estrangeira Moderna Língua Inglesa 2 20 80 2 20 80 

Informática Educacional 
Informática 

Educacional 
1 10 40 1 10 40 

Total 25 250 1000 25 250 1000 

 
Semanas: 40 
Legenda: S = Semanal; Bim = Bimestral; A = Anual.



 

 10 PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

      10.1 Acolhimento 

 

Atualmente um dos grandes desafios da educação brasileira é a 

permanência dos alunos na escola. Embora as causas do abandono escolar sejam 

múltiplas, podemos enfatizar que a falta do acolhimento dos alunos por parte da 

escola contribui para esse processo. 

A falta de acolhimento pode ser originada, muitas vezes, pelo fato da escola 

não reconhecer a diversidade da população a ser atendida, com a consequente 

diferenciação na demanda.  

Os alunos jovens e adultos fazem parte de uma demanda peculiar, com 

características específicas. É preciso que o professor esteja atento para não encarar 

essas especificidades como algo negativo, mas entendê-las e respeitá-las, a fim de 

que os alunos possam realmente se sentir participantes e membros da comunidade 

escolar. 

Contribuir para o processo de acolhimento dos alunos da EJA não é tarefa 

simples, pois envolvem emoções, motivações, valores e atitudes, responsabilidades 

e compromissos. O acolhimento ao aluno abrange tanto a valorização dos 

conhecimentos e da forma de expressão de cada um, como seu processo de 

socialização.  

O acolhimento aos jovens e adultos se traduz também nas oportunidades 

dadas a eles, tanto no sentido de se manifestarem das mais diferentes formas, como 

na partilha de suas produções de conhecimentos, expressões artísticas, 

performances esportivas e as criadas fora do espaço escolar. Estimular, valorizar e 

oferecer subsídios para enriquecer as manifestações e produções dos alunos 

contribui para que eles se reconheçam como produtores de cultura, como seres 

capazes de propor, criar e participar. 

 

          10.2 Conhecer 

 

A escola que atende à EJA precisa conhecer e levar em conta as 

singularidades   dos  alunos  dessa  modalidade   da  educação   básica  do  Ensino  

30 
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Fundamental, a fim de não se configurar como mera adaptação de uma escola de 

crianças, nem um suprimento de algo que os alunos não tiveram anteriormente.  

Cada escola deve conhecer quem são seus alunos para, a partir daí, 

desenvolver um projeto educativo que contemple questões importantes a serem 

trabalhadas. Levando em conta, suas diferenças de idade, características 

socioculturais, inserção ou não no mundo do trabalho, local de moradia, relações 

com a produção cultural, dentre outros.  

Assim como os adultos apresentam algumas características específicas que 

os diferenciam, os jovens também possuem especificidades que vão além da idade 

cronológica e mudanças biológicas pelas quais passam. Eles têm interesses, 

motivações, experiências e expectativas importantes a serem consideradas pelo 

professor para o desenvolvimento de seu trabalho pedagógico. 

 

         10.3 Diálogo 

 

O diálogo será um instrumento de relevância pedagógica a ser explorado 

pelos professores, tendo como objetivo propiciar aos alunos o questionamento e a 

compreensão da realidade em que estão inseridos. 

O procedimento dialógico será adotado como exercício da busca da análise 

e reflexão mais profunda do saber, como possibilidade de acesso a outras 

informações e a outros saberes. A ressignificação e recriação desses 

conhecimentos estabelecem uma dinâmica de formação de cidadania. 

Numa concepção mais ampla, não é possível falar da EJA sem conhecer 

uma interação de diálogo intenso e permanente entre professores e alunos. 

O estímulo e a prática do diálogo favorecem a socialização, a troca de 

experiências de diferentes culturas. A questão cultural será abordada de forma que 

favoreça aos alunos, a reflexão sobre a diversidade cultural no mundo onde as 

diferenças devem ser respeitadas, superando preconceitos, conflitos e barreiras. O 

diálogo professor-aluno é fundamental no desenvolvimento e recuperação da 

autoestima de jovens e adultos. 
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Os educandos da EJA trazem consigo um legado cultural – conhecimentos 

construídos a partir do senso comum e um saber popular, não-científico, constituído 

no cotidiano, em suas relações com o outro e com o meio  os quais devem ser  

considerados na dialogicidade das práticas educativas. Portanto, o trabalho dos 

educadores da EJA é buscar de modo contínuo o conhecimento que dialogue com o 

singular e o universal, o mediato e o imediato, de forma dinâmica e histórica. 

 

 

11 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é um meio e não um fim em si. É um processo contínuo, 

diagnóstico, dialético e deve ser tratada como integrante das relações de ensino e 

aprendizagem. Para Luckesi (2000), a avaliação da aprendizagem é um recurso 

pedagógico útil e necessário para auxiliar o educador e o educando na busca e na 

construção de si mesmo e do seu melhor modo de estar na vida. 

Os saberes e a cultura do educando devem ser respeitados como ponto de 

partida real, realizando a avaliação a partir das experiências acumuladas e das 

transformações que marcaram o seu trajeto educativo. A avaliação será significativa 

se estiver voltada para a autonomia dos educandos. 

A avaliação implica o coletivo da escola e possibilita a indicação de 

caminhos mais adequados e satisfatórios para a ação pedagógica. Em outras 

palavras, a avaliação não pode ser um mecanismo para classificar, excluir ou 

promover o aluno, mas um parâmetro da práxis pedagógica que toma os erros e os 

acertos como elementos sinalizadores para o seu replanejamento. 

A prática avaliativa deve superar o autoritarismo, o conteudismo e o ato de 

avaliar como objeto de punição, estabelecendo-se uma nova perspectiva, marcada 

pela autonomia do educando. Como afirma Vasconcelos:  

 

O professor que quer superar o problema da avaliação precisa, a partir de 
uma autocrítica: abrir mão do uso autoritário da avaliação que o sistema lhe 
faculta, lhe autoriza; rever a metodologia do trabalho em sala de aula; 
redimensionar o uso da avaliação (tanto do ponto de vista da forma como 
do conteúdo); alterar a postura diante dos resultados da avaliação; criar 
uma nova mentalidade junto aos alunos, aos colegas educadores e aos 
pais. (VASCONCELOS, 1994, p.54). 
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Pautados no princípio da educação que valoriza a diversidade e reconhece 

as diferenças, o processo avaliativo como parte integrante da práxis pedagógica 

deve estar voltado para atender as necessidades dos educandos, considerando o 

seu perfil e a função social da EJA, isto é, o seu papel na formação da cidadania e 

na construção da autonomia. 

A avaliação deverá ocorrer em vários momentos da aprendizagem, ou seja, 

de forma contínua, a partir de debates, observação do aluno, testes, trabalhos 

individuais e em grupos, trabalhos de pesquisa e outros instrumentos que permitam 

observar o progresso e as dificuldades dos alunos visando, quando for o caso, uma 

intervenção pedagógica imediata (recuperação paralela) para recuperar 

qualitativamente a aprendizagem do educando.  

Para registro no Diário de Classe, serão consideradas no mínimo 03 (três) 

avaliações para cada componente curricular, atendendo ao princípio da avaliação 

contínua. 

As avaliações obedecerão a uma escala de valores de 0,0 (zero) a 10,0 

(dez) pontos, cuja pontuação mínima para aprovação, será de 5,0 (cinco) pontos. A 

média final dos componentes curriculares será obtida mediante a soma das notas 

das avaliações parciais dividida pelo quantitativo de avaliações realizadas. 

 

Exemplo: 

      MB= 1ª Av + 2ª Av + 3ª Av = 5,0 

                                            3                                  

               MF1 = 1º Bi + 2º Bi + 3º Bi + 4º Bi = 20 = 5,0 

                                                                                 4 

               MF2 = 1º Bi + 2º Bi + 3º Bi + 4º Bi + Rec = 25 = 5,0 

                                                                                            5 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:      

MB = Média Bimestral  

Bi = Bimestre 

Av = Avaliação 

Rec = Recuperação 

MF1 = Média final sem recuperação 

MF2 = Média final com recuperação 
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Caso o aluno não alcance a nota mínima, o professor fará recuperação 

paralela. O Rendimento será feito por componente curricular. Os professores 

entregarão os diários de classe devidamente preenchidos na secretaria da escola.  

A fórmula de aferição do rendimento escolar será feito de acordo com a 

soma das avaliações parciais do componente curricular. 

Para aprovação em cada fase o aluno deverá obter a média final igual ou 

superior a 5,0 (cinco) em cada componente curricular e ter 75% de frequência ao 

final do ano letivo. 

 O Conselho de Classe 

 O Conselho de Classe tem como objetivos orientar e deliberar sobre 

questões relativas ao processo ensino-aprendizagem no sentido de melhorar o 

rendimento individual ou coletivo dos estudantes durante todo ano letivo, conforme 

dispõe o art.89 do Regimento Geral das Unidades de Ensino da Rede Pública 

Municipal de Manaus, aprovado pela Resolução nº 038/CME/ 2015).  

E ainda, no artigo 92 do aludido Regimento fica estabelecido que “o 

estudante seja submetido ao Conselho de Classe mediante retenção em até dois 

componentes curriculares, independente da nota obtida”.   

O estudante da 5ª fase (8º e 9º ano) que ficar reprovado em até 02 (dois) 

componentes curriculares, após a apreciação no Conselho de Classe, poderá 

submeter-se ao Exame de Eliminação de Componente ofertado pelas secretarias de 

educação, ensejando viabilizar a implementação do Provão Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação de Manaus, conforme preconizado na Resolução 

nº. 023/CME/2013. 

 

12 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

O acompanhamento técnico-pedagógico tem a finalidade de subsidiar o 

trabalho docente garantindo o cumprimento das DCN para a EJA.  

Na prática docente serão utilizados para controle e acompanhamento do 

trabalho pedagógico os documentos abaixo especificados: 

 Diário de classe; 

 Ficha de planejamento pedagógico; 
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 Plano de curso anual.  

 

Ao final de cada fase, a documentação de controle e registro do trabalho 

docente deverá ser entregue ao pedagogo para análise, acompanhamento e 

arquivamento junto à secretaria da escola. 

 

 

13 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

     13.1 Equipe Pedagógica 

 

A equipe pedagógica das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Manaus, que atendem ao Ensino Fundamental e ofertam a modalidade da EJA - 

Segundo Segmento, deve ser composta pelos profissionais abaixo especificados:  

 

a) Gestor  

Requisitos: ser servidor efetivo (professor ou pedagogo) em atividade da 

Rede Pública Municipal de Manaus;  ter experiência de no mínimo 03 anos em 

unidade escolar;  ter graduação em Pedagogia, com habilitação em Administração 

Escolar, Inspeção Escolar, Supervisão Escolar, Orientação Educacional ou Gestão 

Escolar; ter disponibilidade para trabalhar 40 (quarenta) horas semanais, com 

dedicação exclusiva; não ter sofrido nenhum tipo de sanção administrativa, nos 

últimos 3 (três) anos, comprovado pela Comissão Interna junto aos setores 

competentes da SEMED.  

Atribuições:  

- Coordenar a elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico e 

Regimento Interno da unidade de ensino, acompanhando a execução e promovendo 

sua avaliação contínua;  

- Coordenar a elaboração coletiva, a execução e a avaliação do Plano de 

Trabalho Anual (PTA) da unidade de ensino; 

- Assegurar o cumprimento do Calendário Escolar, da legislação educacional 

vigente, e das diretrizes e normas emanadas da Rede Pública Municipal de ensino; 
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- Responsabilizar-se, juntamente com o pedagogo e o corpo docente, pelos 

resultados do processo ensino-aprendizagem; 

- Viabilizar condições adequadas ao funcionamento pleno da unidade de 

ensino quanto às instalações físicas, o bom relacionamento na unidade de ensino, à 

efetividade do processo ensino-aprendizagem e a participação da comunidade; 

- Desenvolver o Plano de Ação da Unidade de Ensino, com a participação dos 

professores e demais membros da comunidade escolar para que as metas 

determinadas pela SEMED sejam alcançadas e os indicadores escolares sejam 

melhorados;   

- Coordenar, em parceria com os órgãos colegiados da unidade de ensino, o 

processo de estudo deste Regimento e da elaboração e divulgação à comunidade 

escolar, do Regimento Interno;  

- Elaborar de modo participativo, o plano de aplicação de recursos financeiros 

da unidade de ensino, que deverá ser apreciado e aprovado pelo Conselho Escolar 

e pela Secretaria Municipal da Educação;   

- Responsabilizar-se pela gestão dos profissionais lotados e designados na 

unidade de ensino zelando pela segurança e bem-estar dos profissionais da 

educação e corpo discente;  

- Manter atualizado o cadastramento dos bens móveis e imóveis (inventário), 

zelando, em conjunto com a comunidade escolar, pela sua conservação;  

- Criar condições para a viabilização da formação continuada em serviço da 

equipe escolar;   

- Responsabilizar–se pela organização dos processos e registros escolares 

relativos ao estudante, dos documentos referentes aos professores e demais 

funcionários;  

- Mobilizar a comunidade escolar para a avaliação, a adesão e a 

implementação de projetos e ações socioeducativas e culturais de iniciativa interna e 

de órgãos externos; 

- Monitorar sistematicamente os serviços de alimentação quanto às 

exigências sanitárias e padrões nutricionais oriundos do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar;  

- Estar presente no turno noturno, no mínimo, duas vezes na semana; 
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Além das supracitadas, devem ser observadas todas as demais ações 

estabelecidas no Regimento Geral das Unidades de Ensino da Rede Pública 

Municipal de Manaus.  

 

b) Pedagogo 

Requisitos: ter graduação em Pedagogia, com habilitação em 

Administração Escolar, Inspeção Escolar, Supervisão Escolar, Orientação 

Educacional ou Gestão Escolar, preferencialmente com experiência na EJA – 

Segundo Segmento e/ou Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano.  

Atribuições:  

- Participar da elaboração, implementação e acompanhamento do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e Regimento Escolar da unidade de ensino; 

- Assessorar e coordenar os professores na elaboração e execução do 

planejamento didático pedagógico, bem como na correta escrituração dos registros 

nos diários de classes, parecer descritivo, ficha de planejamento, ficha de 

acompanhamento e demais documentos pertencentes ao processo pedagógico; 

- Coordenar o desenvolvimento da Proposta Pedagógica da Base Nacional 

Comum Curricular na unidade de ensino;   

- Analisar os indicadores educacionais  da unidade de ensino, buscando 

coletivamente alternativa de solução dos problemas e propostas de interveção no 

processo ensino - aprendizagem;  

- Coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos projetos desenvolvidos na 

unidade de ensino, sistematizando-os por meio de registros e relatórios e divulgando 

os resultados;  

- Coordenar e acompanhar o Conselho de Classe em todas as fases;  

- Coordenar e orientar as atividades realizadas pelo professor na Hora de 

Trabalho Pedagógico - HTP;  

- Coordenar e acompanhar juntamento com o corpo docente, o processo de 

classificação e reclassificação do estudante;  

- Promover momentos de estudo e reflexão da prática pedagógica, 

disseminando práticas inovadoras na unidade de ensino;  
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- Garantir o uso adequado dos espaços de aprendizagem e dos recursos 

tecnológicos disponíveis na unidade de ensino;  

- Atender ao estudante, identificando, intervindo e acompanhando no 

processo ensino–aprendizagem e em situações de baixo rendimento na unidade de 

ensino; 

- Manter a direção da unidade informada sobre as atividades pedagógicas; 

- Implementar programas, projetos e ações oriundas da SEMED/Manaus;  

- Orientar os professores no processo de avaliação e recuperação de estudos; 

- Outras atribuições pertinentes a sua área de atuação, conforme dispostas no 

Regimento Geral das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus. 

 

c) Professor 

Requisitos: Ter Licenciatura plena em: Letras (com habilitação em Língua 

Portuguesa /Língua Inglesa), Matemática, História, Geografia, Arte, Educação Física 

e Ciências; preferencialmente com experiência na EJA – Segundo Segmento e/ou 

Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano.  

Atribuições:  

- Atuar em regência de classe no Ensino Fundamental, na modalidade EJA – 

Segundo Segmento, na disciplina específica de sua formação, ministrando aulas 

teóricas e práticas;  

- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a Proposta Pedagógica da 

escola; 

- Zelar pela aprendizagem dos alunos;  

- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento;  

- Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a 

comunidade;  

- Cumprir os dias letivos estabelecidos, além de participar integralmente do 

planejamento, da avaliação e do desenvolvimento profissional; 

- Participar das formações continuadas, oferecidas pela Secretaria e pela 

unidade de ensino; 
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- Registrar diariamente as atividades escolares no Diário de Classe; 

- Registrar os instrumentos avaliativos, as notas, a frequência no Diário de 

Classe e entregar na secretaria da escola no prazo máximo de 2 (dois) dias letivos a 

contar do término do bimestre. 

 E todas as demais ações estabelecidas no Regimento Geral das Unidades 

de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus.  

 

    

      13.2 Público Atendido 

 

- De acordo com a Resolução nº 07/CME/2011, terá direito ao ingresso  na 

modalidade EJA – Segundo Segmento, os educandos com idade mínima de 15 anos 

completos, que já concluíram do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental ou Primeiro 

Segmento da EJA. 

- Caso o educando não tenha como comprovar a conclusão do Primeiro 

Segmento (1º ao 5º ano), poderá submeter-se a exames de suplência que serão 

aplicados pelo Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos - CEMEJA. 

 

      13.3 Sistema de Matrículas 

 

- O aluno poderá matricular-se na 4ª fase (6º e 7º ano) ou 5ª fase (8º e 9º 

ano), conforme a comprovação da escolaridade anterior. 

- O período de matrícula obedecerá ao Calendário Escolar da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Manaus.  

O aluno uma vez matriculado e cursando a 4ª fase (6º e 7º anos) ou a 5ª 

fase (8º e 9 anos), não poderá ser transferido durante o ano letivo para o ensino 

regular. 

No final do ano letivo, se aprovado na 4ª fase, caso queira, poderá se 

matricular no ensino regular e cursar o 8º ano do ensino fundamental. Se reprovado, 

caso queira, poderá matricular-se na série de origem. 

A modalidade de EJA não prevê sistema de Progressão Parcial (PP), 

especialmente por se tratar de proposta de aceleração de estudos, onde o estudante 
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cursa dois anos em um. Por isso, poderão ser admitidos ou matriculados os 

estudantes de 6º e 7º anos, na 4ª fase e os de 8º e 9º ano, para a 5ª fase. 

 

      13.4 Calendário Escolar 

 

As escolas que atuam com esta modalidade de ensino deverão seguir ao 

Calendário Escolar da SEMED/Manaus. 

 

14 FREQUÊNCIA DO ALUNO 

 

A frequência seguirá as orientações do inciso VI do artigo 24 da LDBEN          

nº 9.394/96 e inciso II do artigo 153 do Regimento Geral das Unidades de Ensino da 

Rede Pública Municipal de Manaus, que estabelece a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento), visando garantir o aprendizado significativo do aluno. 

  

15 CARGA HORÁRIA E HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR 

 

 A carga horária do professor da Rede Pública Municipal de Ensino é de 20 

horas semanais. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 

interação com os educandos, conforme § 4º, artigo 2º da Lei nº 11.738/2008.   

A Hora de Trabalho Pedagógico (HTP) será destinada ao planejamento de 

aula, avaliação, formação continuada e atendimento aos pais,  responsáveis e 

estudantes, preenchimento de registro escolares e elaboração de atividades 

pedagógicas.  

 

16 CERTIFICAÇÃO 

 

O certificado de conclusão do Ensino Fundamental – EJA Segundo 

Segmento será expedido pela unidade de ensino em que o aluno completar os 

estudos e terá validade para prosseguimento em todo o Território Nacional. 
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                                   LÍNGUA PORTUGUESA 
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17.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

 

        17.1.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

A aprendizagem e o domínio da Língua Portuguesa se constroem ao longo 

da trajetória de vida das pessoas, de acordo com as competências cognitivas e as 

oportunidades oferecidas a cada um. Dominar o universo de habilidades inerentes à 

nossa língua significa, entre outras coisas, ser capaz de comunicar-se bem em 

qualquer situação social, tanto por meio de linguagem oral, como da escrita. 

Representa ter a capacidade de posicionar-se criticamente, quando da leitura ou 

escuta dos variados tipos textuais, os quais permeiam os discursos do dia a dia. Por 

este motivo, o estudo da Língua Portuguesa é de fundamental importância para o 

aluno, pois visa melhorar e ampliar sua capacidade de participação social. Vivendo 

em um mundo de fala, de escrita, de leitura e de discussões em comunicação, 

sendo necessário compreendê-lo.  

Para isso, é imprescindível ampliar competências e habilidades que 

envolvam o domínio da linguagem nas diversas situações comunicativas. O 

exercício da oralidade e da escrita de formas variadas valoriza a experiência na 

construção de textos, a expressão verbal, a socialização de vivências que favorecem 

a interpretação e a valorização de diversos pontos de vista, despertando o senso 

crítico e melhorando a percepção de realidade. 

 

        17.1.2 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Utilizar a linguagem na produção de textos orais, na leitura e produção de 

textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, responder a 

diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes 

condições de produção do discurso. 
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b) Objetivos Específicos  

 

- Utilizar a linguagem para estruturar a experiência discursiva e explicar a 

realidade, operando sobre as representações construídas em várias áreas do 

conhecimento; 

- Analisar criticamente os diferentes discursos desenvolvendo a capacidade 

de avaliação de textos, contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes 

opiniões; 

- Compreender e utilizar a língua falada como forma de expressão do 

pensamento, idéias e convicções; 

- Ler, compreender e interpretar textos do mais variados gêneros textuais, 

valorizando seus conhecimentos prévios, a fim de confrontar idéias, reelaborar 

convicções e posicionar-se criticamente frente à sociedade; 

- Produzir textos (orais e escritos) com coesão e coerência, adequado aos 

objetivos propostos; 

- Utilizar os conhecimentos linguísticos com suporte à leitura, interpretação e 

produção textual; 

- Conhecer e valorizar as diferentes variedades da Língua Portuguesa, 

procurando combater o preconceito linguístico; 

- Reafirmar sua identidade pessoal e social através do discurso oral ou 

escrito; 

- Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise 

linguística para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso 

da linguagem, ampliando sua capacidade discursiva.  
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 17.1.3 CONTEÚDOS E HABILIDADES 

LINGUA PORTUGUESA - 4ª Fase (6º e 7º ano)  

1º Bimestre 

Eixo Temático I - Linguagem Oral: Escuta e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Linguagem oral e cultural:  

 

- A fala como forma de identidade 

cultural.  

 

2. Língua, linguagem e fala: 

  

- A importância de se conhecer e 

valorizar a maneira como cada falante 

utiliza a linguagem oral. 

  

- Preconceito linguístico: linguagem 

padrão x coloquial.  

 

 

 Entender a fala como patrimônio cultural. 

  

 Compreender as diferenças e 

proximidades de língua, linguagem e fala. 

 

 Valorizar a maneira de falar de cada 

indivíduo. 

 

 Conhecer os preconceitos linguísticos 

existentes.  

 

Eixo Temático II - Linguagem Escrita: Leitura e Produção de Textos  

Conteúdos Habilidades 

 

1. Texto e textualidade:  

 

- O que é texto?  

 

- Os fatores de textualidade: 

coerência, coesão, situacionalidade, 

aceitabilidade, informatividade, 

intertextualidade e intencionalidade.  

 

- Gêneros textuais: biografia, fábulas e 

contos.   

 

 

 

 Conhecer as características de um texto. 

  

 Reconhecer e utilizar os fatores de 

textualidade durante a leitura e produção 

de textos.  

 

 Produzir gêneros textuais a partir de sua 

biografia, fábulas e contos. 

 

Eixo Temático III - Análise Linguística 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Aspectos Gramaticais:  

 

 

- Letra e fonema: sílaba, encontros 

 

 Diferenciar letras de fonema.  

 

 Reconhecer e dividir as palavras em 

sílabas. 
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vocálicos, encontros consonantais e 

dígrafos.  

 

- Estrutura e formação das palavras.  

 

2. Acentuação gráfica:  

 

- Acentuação gráfica x tônica.  

 

- Tonicidade.  

 

- Classificação das palavras quanto à 

tonicidade. 

 

 

 

3. Ortografia: 

- Uso do: s / ss / s / x / ch. 

 

- Pontuação: paragrafação, ponto final, 

ponto e vírgula e dois pontos. 

 

 Reconhecer os encontros vocálicos, 

consonantais e os dígrafos. 

 Conhecer o processo de estruturação e 

formação das palavras, sobretudo, 

daquelas mais utilizadas. 

 Diferenciar acentuação gráfica de tônica.  

 Perceber a tonicidade das palavras. 

 Classificar as palavras quanto à 

tonicidade. 

 Escrever as palavras corretamente, 

sobretudo àquelas que geram maior 

dúvida. 

 Utilizar corretamente os parágrafos.  

 Reconhecer a função e valores 

assumidos no texto, decorrentes do uso 

de determinado sinal de pontuação. 

 Utilizar corretamente os sinais de 

pontuação.  

  

LÍNGUA PORTUGUESA - 4ª Fase (6º e 7º ano)  

2º Bimestre 

Eixo Temático I - Linguagem Oral: Escuta e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Linguagem oral e sociedade:  

 

- O uso da linguagem oral como 

forma de inserção e igualdade social. 

  

- Língua, linguagem e fala. 

  

- Variação social do uso da linguagem 

oral: diferenças entre o uso da 

linguagem oral de acordo com cada 

classe ou grupo social.  

 

 Reconhecer o uso da linguagem oral 

como forma de inserção social.  

 

 Conhecer as peculiaridades da língua, 

linguagem e fala. 

 

 

 Reconhecer as diferenças do uso da 

linguagem oral, de acordo com cada 

classe ou grupo social.  

 

 

Eixo Temático II - Linguagem Escrita: Leitura e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1.  Tipos textuais: características, 

 

 Conhecer os tipos textuais existentes, 
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finalidades, a interrelação entre os 

tipos e a variedade com que 

aparecem nos gêneros textuais:  

- Narração. 

- Descrição. 

- Dissertação. 

- Injunção. 

 

2. Denotação e conotação.  

 

- Abordagem e contextualização de 

temática textual e de ideias 

secundárias.  

 

 

bem como suas características 

fundamentais, a interrelação existentes 

entre os tipos, notando como os tipos 

textuais podem ser escritos sob a  

forma de vários gêneros textuais.  

 

 

 Diferenciar textos denotativos dos 

conotativos, compreendendo as funções e 

finalidades de cada um.  

 Abordar e contextualizar as temáticas dos 

textos e identificar as ideias secundárias.  

 

Eixo Temático III - Análise Linguística 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Aspectos Gramaticais:  

 

- Divisão silábica.  

- Classificação quanto ao número de 

sílaba. 

- Classe de Palavras: 

   Substantivo. 

   Adjetivo. 

   Artigo. 

   Numeral. 

   Interjeição. 

 

 

 

 Realizar a divisão silábica. 

 

 Classificar quanto ao número de sílaba. 

 

 Conhecer e utilizar as funções das classes 

de palavras durante a leitura, 

compreensão e produção textual.  

 

2. Ortografia: 

 

- Uso do:  h; ss / ç / s / z; eza / esa;  

              os fonemas: z / s, g / j, x / ch. 

- Acentuação:                        

Monossílabos tônicos, oxítonas, 

paroxítonas, ditongo aberto. 

 

- Pontuação:  

   Interrogação. 

   Exclamação. 

   Reticências. 

 

 Conhecer e empregar corretamente os 

grupos ortográficos. 

 

 Constatar as características que reúnem 

as palavras da língua portuguesa em 

grupos ou classes. 

 

 Reconhecer a função e valores assumidos 

no texto, decorrentes do uso de 

determinado sinal de pontuação. 

 Utilizar corretamente os sinais de 

pontuação.  
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LÍNGUA PORTUGUESA - 4ª Fase (6º e 7º ano)  

3º Bimestre 

Eixo Temático I - Linguagem Oral: Escuta e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Linguagem oral:  

 

- A valorização e necessidade de se 

adequar a fala de acordo com o lugar 

e situação em que o falante se 

encontra. 

- A fala planejada e a não planejada.  

Os recursos e suportes da fala: 

paralinguagem. 

  

- Leitura expressiva de textos.  

 

 Valorizar a fala e adequá-la as diversas 

situações sociais.  

 

 Elaborar fala planejada, percebendo a 

diferença da não planejada. 

 

 Utilizar os recursos da paralinguagem na 

fala planejada. 

 

 Ler textos em voz alta de maneira 

expressiva.  

 

 

Eixo Temático II - Linguagem Escrita: Leitura e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Leitura compreensiva e 

interpretativa:  

 

- Temática textual. 

- Ideias principais e secundárias. 

- Levantamento de hipóteses. 

- Relações de causa e consequência, 

tempo, modo, condição, adversidade, 

finalidade. 

- Leitura de textos em verso e prosa.  

- Ampliação vocabular. 

- Confronto de ideias obtidas nos 

textos com outras pré-conhecidas.  

 

 

 

 

 Realizar leitura compreensiva e 

interpretativa.  

 Levantar temática textual.  

 Identificar ideias primárias e secundárias 

nos textos.  

 Levantar hipóteses durante e após a 

leitura.  

 

 Ler textos em verso e prosa.  

 Ampliar o vocabulário. 

 Confrontar ideias contidas no texto com 

outras formas pré-conhecidas.  

 

Eixo Temático III - Análise Linguística 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Ortografia: 

- O emprego correto do: 

 mas / mais ; mau / mal  

 

 Conhecer e empregar corretamente os 

grupos ortográficos.  

 Identificar o efeito de sentido decorrente 
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há / a  

agente / a gente / há gente 

onde / aonde / donde . 

 

2. Pontuação: 

- Reticências, parênteses e 

travessão. 

 

3. Aspectos Gramaticais:  

- Classe de Palavras:  

   Preposição. 

   Conjunção. 

   Advérbio. 

   Pronomes. 

   Verbos: conjugações.  

 

 

do uso da pontuação e de outras 

notações. 

 Conhecer e utilizar as funções das classes 

de palavras durante a leitura, 

compreensão e produção textual.  

 Reconhecer e utilizar as preposições 

como elementos de ligação das palavras.  

 Reconhecer os valores e sentidos 

produzidos pelo uso das conjunções e 

advérbios.  

 Utilizar as conjunções como elementos 

coesivos.  

 Reconhecer e utilizar os pronomes de 

acordo com as funções de cada um deles.  

 Reconhecer as terminações verbais. 

 Reconhecer os tempos e modos verbais. 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 4ª Fase (6º e 7º ano)  

4º Bimestre 

Eixo Temático I: Linguagem Oral: Escuta e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Diversos gêneros textuais: 

 

- Gêneros textuais da oralidade: 

conversa, debate, telefonema e 

discurso.  

- Práticas de conversas formais e não 

formais.  

- Verbalização das opiniões em sala 

de aula.  

 

 

 

 

 Conhecer e trabalhar com os diversos 

gêneros textuais da oralidade.  

 

 

 Praticar conversas formais e não formais.  

 

 Verbalizar e expor opiniões.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 4ª Fase (6º e 7º ano)  

4º Bimestre 

Eixo Temático II - Linguagem Escrita: Leitura e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Gêneros textuais para leitura, 

 

 



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

2º SEGMENTO/EJA 

 

 

49 

 

 

compreensão e produção textual: 

- relatos, receitas, bulas de remédios, 

bilhetes, regulamentos, manuais, 

classificados, histórias em 

quadrinhos, resumos, letras de 

músicas e textos não verbais.  

 

2. Produção textual:  

- Estruturação do texto em: título, 

subtítulo, em parágrafos, estrofes e 

versos.  

- Maiúsculas e minúsculas.  

- Seleção vocabular.  

- Revisão textual.  

 Ler, compreender e produzir textos dos 

mais variados gêneros textuais.  

 Estruturar textos em título, subtítulo, 

parágrafos, estrofes e versos.  

 Usar corretamente as letras maiúsculas e 

minúsculas.  

 Selecionar vocabulários de acordo com o 

texto a ser produzido.  

 Realizar revisão textual.  

 

4º Bimestre 

Eixo Temático III - Análise Linguística 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Ortografia 

 - Uso correto dos porquês. 

 

2. Pontuação: 

- Emprego da vírgula. 

 

3. Aspectos Gramaticais:  

- Tipos de discurso: Direto, Indireto e 

Indireto livre. 

 

Conhecer e utilizar corretamente os 

tipos de discurso.  

 

 - Noções de Análise Sintaxe:  

Frase, oração e período. 

Termos essenciais da oração. 

Tipos de sujeito.  

Tipos de predicado: verbal, nominal e 

 verbo-nominal. 

 
 

 

 Conhecer e empregar corretamente o uso 

dos porquês.  

 

 

 Reconhecer o uso da vírgula e sua 

importância na linguagem escrita. 

 

 Conhecer e utilizar corretamente os tipos 

de discurso.  

 

 

 Conhecer os princípios gerais da análise 

sintaxe.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 5ª FASE ( 8º e 9ºano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático I - Linguagem Oral: Escuta e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Linguagem oral e ideologia:  

- As funções da linguagem.  

- Formação do discurso: falante, 

 

 Conhecer as funções da linguagem.  

 Reconhecer o processo de formação 

discursiva.  
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ouvinte,  argumentação e  intenções. 

- O  discurso  e  a  formação 

ideológica.  

- O uso da oralidade nas entrevistas 

de emprego. 

- Leitura e Interpretação de pequenos 

textos de diferentes gêneros e 

estruturas textuais: 

- Textos literários: prosa, poesia. 

- Textos narrativos: memórias 

literárias, contos, fábulas. 

- Textos dissertativos. 

- Historinha em quadrinhos (HQ). 

- Tiras e charges. 

 

 Notar  como  os  discursos  funcionam 

como  instrumentos  de  formação  e 

divulgação de ideologias.  

 Comporta-se oralmente nas entrevistas de 

emprego. 

 Interpretar textos de gêneros textuais 

variados. 

 Identificar o tema de um texto. 

 Inferir uma informação implícita em um 

texto. 

 Localizar informações explícitas em um 

texto. 

 Perceber com autonomia a função social 

do texto. 

 

Eixo Temático II - Linguagem Escrita: Leitura e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Texto e textualidade:  

 - O que é texto?  

 

 - Os  fatores  de  textualidade:  

coerência,  coesão,  situacionalidade, 

aceitabilidade,  informatividade,  

intertextualidade e intencionalidade. 

 

- Produção textual. 

 

 

 

 

 Conhecer  as  características  de  um 

texto. 

  

 Reconhecer  e  utilizar  os  fatores  de 

textualidade durante a leitura e produção 

de textos. 

 

 Elaborar textos individuais e em grupo 

com continuidade temática, ordenação 

das partes, informações contextuais. 

 

Eixo Temático III - Análise Linguística 

Conteúdos Habilidades 

  

1. Aspectos Gramaticais:  

- Frase, oração e período. 

- Termos essenciais da oração: 

sujeito e  predicado. 

- Termos integrantes da oração:    

objetos, complemento nominal e 

agente da passiva. 

 

 

 

 Conhecer a estrutura e  características da 

frase, da oração e do período. 

 Identificar no texto  os  termos essenciais 

da oração e suas funções. 

 Reconhecer  os  valores  assumidos  no 

texto  pelo  uso  dos  tempos  e  modos 

verbais. 
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2. Ortografia:  

- emprego do: 

   mas/mais/más 

    x/z;   e/i ; o/u ;  g/j  

 

3  Acentuação: monossílabos tônicos, 

oxítonas, paroxítonas, 

proparoxítonas e ditongos abertos. 

 

4. Pontuação: uso da vírgula, ponto, 

ponto e vírgula e dois pontos. 

 

 

 Conhecer e empregar corretamente os 

grupos  ortográficos  que  geram  maiores 

dúvidas. 

 

 

 

 Diferenciar acentuação  gráfica  de tônica.  

 Perceber a tonicidade das palavras.  

 Classificar  as  palavras  quanto  à 

tonicidade. 

 Reconhecer o efeito de sentido decorrente 

do uso da pontuação. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA -  5ª FASE ( 8º e 9º ano) 

2º Bimestre 

 Eixo Temático I - Linguagem Oral: Escuta e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Gênero textual e tipologia textual: 

- Distinção entre tipologia e gênero 

textual. 

- Textos não literários e de opinião. 

- Textos literários: prosa e poesia. 

- Textos Narrativos: memórias 

literárias. 

- Textos dissertativos: tese e 

argumentos. 

- Textos instrucionais: receitas, 

manuais, bula de remédio e regra de 

jogo. 

 

 Distinguir um gênero textual do outro. 

 Levantar características próprias de cada 

gênero textual. 

 Articular de maneira autônoma, os 

gêneros textuais em situações reais de 

comunicação. 

 Reconhecer os tipos textuais: literários, 

narrativos, dissertativos e instrucionais. 

 

 

 

2. Leitura compreensiva e 

interpretativa. 

- Ideias principais e secundárias 

- Temática textual. 

 

 Realizar leitura compreensiva e 

interpretativa. 

 Identificar as idéias principais e 

secundárias no texto. 

 Levantar temática textual. 

Eixo Temático II – Linguagem Escrita: Leitura e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Produção textual: 

- Estruturação do texto em título, 

 

 Estruturar  os textos produzidos em título, 

subtítulo, parágrafos, estrofe e versos. 
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subtítulo, parágrafos, estrofes e 

versos. 

 

Eixo Temático III - Análise Linguística 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Ortografia:  

- esa/iza;  es/ez;  isar/izar 

- emprego do onde/aonde. 

2. Acentuação:  

- Noções básicas de crase. 

3. Pontuação:  

- Reticência, Parênteses e 

travessão. 

4. Aspectos Gramaticais:  

- Termos acessórios da oração: 

Adjunto nominal 

Adjunto verbal 

Aposto 

Vocativo 

 

 

 Conhecer e empregar corretamente os 

grupos  ortográficos. 

 

 Conhecer  as  regras  básicas  da 

utilização do sinal de crase. 

 

 Reconhecer o efeito de sentido decorrente 

do uso da pontuação no texto. 

 
 

 Identificar no texto os termos acessórios 

da oração e suas funções. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA -  5ª FASE ( 8º e 9º ano) 

3º Bimestre 

 Eixo Temático I - Linguagem Oral: Escuta e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Linguagem oral: 

- Gêneros  textuais  da  oralidade:  

conversas,  bate-papos,  debate, 

dramatização, seminário e 

assembleia. 

-Textos instrucionais: receitas  e 

manuais. 

-Textos de informação científica ou 

histórica: relatos e biografias. 

- Histórias em Quadrinhos e charges. 

 

 

 Verbalizar  e  expor  o  pensamento 

oralmente e  por  meio  de dramatização. 

  Realizar seminários em sala de aula.  

 Construir  diversas  situações  sociais em 

sala de aula, a fim de adequar a fala às 

situações reais do dia a dia. 

 Conhecer  e  trabalhar  os  diversos 

gêneros textuais da oralidade. 

 

Eixo Temático II – Linguagem Escrita: Leitura e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Gêneros e tipos textuais. 

 

2.  Elementos coesivos: pontuação, 

 

 Elaborar textos individuais e em grupo 

com continuidade temática, ordenação 

das partes e informações contextuais; 
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preposição, conjunção, anafóricos, 

expressão de tempo, causa, 

consequência, condição e finalidade.  

 
3. Estruturação de poema. 

 

 Conhecer e utilizar corretamente os 

elementos coesivos.  

 

 Reconhecer as partes que compõe um 
poema. 
 

 

 

Eixo temático III - Análise Linguística 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Ortografia:  uso do hífen. 

 

2. Acentuação: 

-  Primeira vogal do hiato oo(s) final 

- Verbos ter e vir e seus derivados na 

3ª pessoa do plural. 

 

3. Aspectos Gramaticais: 

- Colocação pronominal (próclise, 

mesóclise e ênclise). 

- Análise sintática. 

- Período simples e período composto 

por coordenação e subordinação. 

- Orações Coordenadas: 

 aditivas, adversativas, 

explicativas, alternativas e 

conclusivas. 

- Orações Subordinadas: adverbiais, 

proporcionais, condicionais, 

concessivas, temporais, 

conformativas, finais, 

causais e consecitivas. 

 

 

 Empregar o uso do hífen. 

 

 Escrever corretamente as palavras com 

hiato (oo). 

 

 

 Empregar corretamente os pronomes 

oblíquos átonos.  

 

 Conhecer o período simples e composto e 

suas características. 

 Identificar os períodos compostos por 

coordenação e  subordinação. 

 

 

 Identificar as orações coordenadas e 

subordinadas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  5ª FASE ( 8º e 9º ano) 

4º Bimestre 

 Eixo Temático I - Linguagem Oral: Escuta e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Linguagem oral:  

- A fala planejada e não planejada.  

 

 Praticar a fala planejada e não planejada.  

 Apresentar trabalhos oralmente para 

públicos maiores. 
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- Apresentação oral de trabalhos.  

- Situações reais da fala: formais e 

informais.  

- Distinção entre Gênero textual e 

tipologia textual. 

 

- Textos publicitários: anúncio, folheto 

e cartazes. 

- Textos jornalísticos: editorial, 

entrevista, notícia e reportagem. 

- Textos epistolares: bilhetes, cartas e 

ofícios. 

 

 Relatar acontecimentos garantindo o 

encadeamento dos fatos e sua sequência 

cronológica. 

 Construir  diversas  situações  sociais em 

sala de aula, a fim de adequar a fala às 

situações reais do dia a dia. 

 

 Conhecer  e  trabalhar  os  diversos 

gêneros textuais da oralidade. 

 

 

Eixo Temático II - Linguagem Escrita: Leitura e Produção de Textos 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Produção textual. 

 

 - Condições culturais, sociais e 

políticas em que os textos são 

produzidos e as diferenças posições. 

 

- Produção de textos dissertativos. 

 

 

 

 

 Reconhecer a forma que os textos são 

produzidos, a partir do lugar social que 

são construídos. 

 

 Produzir um texto dissertativo. 

Eixo Temático III - Análise Linguística 

Conteúdos   Habilidades 

 

1. Ortografia:   

- uso do: se não/senão 

 

2. Acentuação: 

- Primeira vogal do hiato e dos verbos 

dar, crer, ler, ver e seus derivados 

na 3ª pessoa do plural. 

 

 

3. Aspectos  Gramaticais: 

- Sentidos figurados, conotações, 

ambiguidades, ironias, opiniões, 

valores, intenções implícitas e 

explicítas. 

 

 

 Conhecer e empregar corretamente os 

grupos  ortográficos. 

 

 Identificar o efeito de sentido decorrente 

do uso da acentuação e de outras 

notações. 

 

 

 

 Identificar nos textos os sentidos 

produzidos pela ambiguidade, ironia, 

opinião e valores pelas informações 

implícitas e explícitas.  
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4. Figuras de Linguagem e de 

Pensamento:  

- Metáfora, comparação, ironia, 

hipérbole, eufemismo, sinestesia, 

catacrase. 

 

 

 Identificar as figuras de linguagem e de 
pensamento expressa no texto. 

  

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS  

 

Para uma melhor compreensão do trabalho do professor em sala de aula, 

faz-se necessário observar que: 

 

- Ao selecionar os gêneros e práticas envolvidas, deve-se considerar que, 

em geral lê-se mais do que se escreve;  

- O fundamental é que os alunos desenvolvam na escola instrumentos para 

compreender e interpretar os textos que escutam e leem podendo assim se 

posicionar criticamente diante dos conteúdos vinculados. 

- Produzir textos é um jeito de entender melhor como os diversos gêneros 

funcionam para poder compreendê-los e interpretá-los melhor.  

- O professor de Língua Portuguesa deve explicar o que diferenciará o 

trabalho com tais gêneros, em cada momento, obedecendo a alguns critérios como: 

 

a) TEMAS: Romances policiais em um momento e regionais em outro; 

assuntos de outras áreas numa dimensão intertextual; seleção de 

diferentes textos de divulgação científica, principalmente os didáticos, 

que veiculam os conteúdos das áreas. 

b) TEMAS TRANSVERSAIS: possibilitar sempre que possível à 

discussão acerca da Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Orientação 

Sexual, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo. 

c) ÉPOCAS: poemas de autores românticos em um momento e de 

autores modernistas em outro.  

 

Ressaltamos a importância do professor de Língua Portuguesa em oferecer 

um ensino significativo, que proporcione oportunidades necessárias para que o 
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aluno amplie sua competência comunicativa, pois, quanto mais diversificadas forem 

as experiências sociais e culturais vivenciadas, mais segurança sentirá para atuar 

em diferentes contextos.  

Os conteúdos e habilidades aqui propostos foram divididos em três eixos 

temáticos: “Linguagem oral: escuta e produção de texto”, “Linguagem escrita: leitura 

e produção de textos” e “Análise Linguística”, definidos conforme orientação do 

Ministério da Educação1.  

 

a) Linguagem oral: escuta e produção de textos  

 

Este eixo tem por objetivo possibilitar ao aluno conhecer a importância da 

língua falada para sua vida, não baseando-se na mera correção do modo como fala, 

mas sim na ideia de adequação a situações comunicativas que exigem maior 

formalidade e planejamento. Expor oralmente suas opiniões por meio de debates, 

seminários, mesas redondas, exposição de trabalhos, leitura expressiva de poemas, 

dramatizações e ampliar seus conhecimentos a partir da aprendizagem e do uso dos 

recursos da fala, como os preconizados pela paralinguagem. Assim como, utilizar  

gravações de áudios e vídeos disponibilizados na internet ou em DVD, os quais 

possam servir de exemplo de um bom discurso, uma palestra, um debate político, 

entre outros, que apresentem o uso da linguagem oral com seus respectivos 

suportes, para que em outro momento os estudantes possam analisar coletivamente 

a fala de cada um. 

Na formação de jovens e adultos, a escola deve promover o debate e a 

interlocução, considerando que a necessidade de expor pontos de vistas, de 

defender direito e de argumentação são capacidades cada vez mais exigidas nos 

espaços profissionais e na vida pública. Assim, a linguagem oral deve traduzir 

capacidades essenciais ao exercício da cidadania.  

Em se tratando de linguagem oral, não podemos esquecer que a 

democratização da sociedade brasileira valoriza situações de liderança que 

envolvam situações discursivas, independente de escolaridade. Portanto, quanto 

                                                 
1
 Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos: Segundo Segmento do Ensino Fundamental. Publicado 

no ano de 2002. 
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mais diversificadas forem as experiências em oralidade entre os alunos, mais à 

vontade se sentirão para atuar expressivamente no meio social.  

 

b) Linguagem escrita: leitura e produção de textos 

 

Este eixo está direcionado para o resgate de práticas que contribuam de 

maneira significativa para a aprendizagem e para o desenvolvimento humano em 

todas as áreas do conhecimento: o ato de ler, compreender e produzir textos. 

A linguagem escrita ocorre a partir das habilidades linguísticas: ler e 

escrever, sendo de suma importância para o aluno leitor, pois traz possibilidades de 

compreensão da leitura, interpretação e produção de textos. Por isso, faz-se 

necessário trabalhar textos verbais e não verbais de diferentes gêneros de acordo 

com as características de cada um deles. É de suma relevância trabalhar os gêneros 

textuais relacionados à redação oficial, por sua proximidade com o mundo do 

trabalho. 

A produção de textos escritos deve estar vinculada ao trabalho de leitura. 

Em toda a atividade de produção de texto, a linguagem está a serviço da 

necessidade de comunicar pensamentos, desenvolvendo a concentração, a 

observação e a abstração. Sempre dar oportunidade dos alunos exporem suas 

opiniões a partir da leitura de um texto e em seguida realizar a escrita de textos, 

como forma de registrar seus pontos de vista. 

Auxiliar a leitura de textos mais complexos, sendo possível fazê-la em voz 

alta com a turma e ir realizando pausas para esclarecer alguns pontos mais difíceis 

de entendimento. 

Os conteúdos abordados devem estar contextualizados e amplamente 

discutidos, a fim de tornarem-se significativos ao universo social do aluno 

desenvolvendo habilidades de escrita condizentes a cada situação comunicativa. 

    

 

c) Análise Linguística 

 

A análise linguística prevê muito mais que um simples estudo gramatical, 

pois está relacionada à produção textual que varia muito em função das 
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características de gênero e suporte (livro, jornal, revista, internet, etc). A partir de um 

texto, devem ser considerados o contexto de produção do discurso, os gêneros, 

suas características, propriedades de suporte e circulação, quem é o destinatário, 

em que contexto o texto foi ou está sendo escrito, quem escreveu o texto. 

O trabalho com a análise linguística considera as variedades linguísticas que 

revelam aspectos regionais, sociais, coletivos e individuais que se multiplicam em 

diferentes registros em função da situação comunicativa. Avalia o confronto com a 

linguagem formal, sendo imprescindível mostrar as variadas formas de expressão 

como possíveis registros escritos passíveis de entendimento, privilegiando uma 

abordagem descritiva preocupada em mostrar a linguagem em uso, enfatizando e 

refletindo sobre as formas de expressão existentes nos grupos sociais.  

Estudar os aspectos gramaticais a partir do trabalho com o texto e nunca de 

frases soltas, aleatórias, vazias quanto ao sentido, para que os alunos possam 

compreender a importância de conhecer e dominar os conhecimentos linguísticos 

para se ler e escrever bem. 

O professor torna-se o mediador deste confronto viabilizando a convivência 

deste aluno com a língua culta em determinadas situações discursivas tanto na 

escrita quanto na oralidade, aproximando  os conhecimentos linguísticos ao dia a dia 

dos alunos, sobretudo trabalhando com curiosidades sobre a língua, com resoluções 

de problemas gerados pelo mau uso da escrita (placas comerciais, avisos, outdoors, 

cartazes e etc.). 
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17.2 MATEMÁTICA 

 

   17.2.1 CARACTERIZAÇÃO 

 
O ensino de Matemática, dentro do currículo de EJA, deve considerar suas 

especificidades, demandas e potencialidades, priorizando a qualidade das relações 

interpessoais, abordando novas e melhores práticas pedagógicas, criando condições 

necessárias para que o educando reconheça a importância social da escola, no 

intuito de assegurar o acesso a bens culturais e materiais produzidos pela 

sociedade. 

Os componentes curriculares da Matemática para a Educação de Jovens e 

Adultos devem levar em considerações as orientações apresentadas pelo Ministério 

da Educação2, que busca desenvolver conceitos e procedimentos relativos ao 

pensamento numérico, geométrico, algébrico, a competência métrica, ao raciocínio 

que envolva a proporcionalidade, bem como, o raciocínio combinatório, estatístico e 

probabilístico. Esses conhecimentos estão integrados em dois papéis de cunho 

complementar: 

a) Formativo: aplicado ao desenvolvimento de capacidades intelectuais 

para a estruturação do pensamento; 

b) Funcional: aplicado às capacidades na vida prática e à resolução de 

problemas nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

As diversas operações que compõe o universo matemático e que se 

materializam no exercício do cálculo, raciocínio lógico, argumentação, dentre outros 

se apresentam como necessários ao exercício da cidadania. 

A visão da matemática enquanto memorização de regras, fatos e cálculos, 

embasados em conteúdos não significativos para a vida do aluno, deve ser 

superada dando lugar aos estudos de conteúdos que considerem a experiência dos 

alunos. Oportunizando a criação de estratégias de aprendizagem na resolução de 

                                                 
2
 Brasil. Ministério da Educação. Proposta Curricular para educação de jovens e adultos: segundo 

segmento do ensino fundamental: 5ª a 8ª série: introdução / Secretaria de Educação Fundamental, 2002.  

 



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

2º SEGMENTO/EJA 

 

 

61 

 

 

problemas, enfrentamento de situação e desafios, ampliação de sua leitura de 

mundo, estímulo à sua criatividade e autonomia. 

O ensino de Matemática deve considerar a realidade sociocultural do aluno, 

viabilizando suas experiências e expectativas, criando condições para que possa 

participar ativamente da sociedade.  

A Matemática ao agrupar conceitos e procedimentos, método de 

investigação e raciocínio, forma de representação e comunicação, configura-se 

como ciência. Neste sentido, dispõe de distintos modos de compreensão do mundo, 

na tentativa de organizá-lo e nele interagir em relação aos contextos sociais e 

culturais. 

Desse modo, espera-se que os professores de matemática, considerem o 

processo de ensino como uma via de mão dupla, na qual, educandos e professores 

interagem na produção dos conhecimentos. Tal experiência é imprescindível para 

transformar o saber em ferramenta de intervenção de suas realidades. 

 

17.2.2 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Utilizar os conhecimentos matemáticos como meio para compreender e 

transformar o mundo à sua volta, desenvolvendo observações sistemáticas de 

aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo conexões entre 

eles. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

- Ampliar suas concepções numéricas, construindo novos significativos para 

os números (naturais, inteiros e racionais) a partir de sua utilização no contexto 

social e da análise de alguns problemas históricos que motivaram sua construção, 

reconhecendo a existência de números que não são racionais. 

- Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las 

e avaliá-las criticamente. 
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- Resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros, 

racionais e a partir delas ampliar e construir novos significados para a adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, selecionando os 

procedimentos de cálculo adequado. 

- Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução, 

analogia e estima, utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como 

instrumentos tecnológicos disponíveis. 

- Resolver situações-problema que envolvam figuras geométricas planas, 

utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação, ampliação 

e redução. 

 - Coletar, organizar e analisar informações, construir e interpretar tabelas e 

gráficos, formulando argumentos convincentes. 

- Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.  
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17.2.3  CONTEÚDOS E HABILIDADES 

 

MATEMATICA -  4ª Fase (6º e 7º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Números e Operações 

Conteúdos Habilidades 

 

1. História da Matemática. 

 

 Contextualizar a evolução 

conhecimento matemático como 

evolução do pensamento humano. 

 

2. Operações fundamentais nos 

conjuntos numéricos naturais (N) e (Z): 

- Adição e subtração. 

- Multiplicação e divisão. 

- Potenciação e radiciação. 

- Problemas envolvendo as operações    

com números naturais e inteiros. 

- Expressões numéricas simples. 
 

 

 Apropriar-se do conceito de adição, 

subtração, multiplicação e divisão  e de 

seu inverso. 

 Apropriar-se do conceito de 

potenciação como sendo de uma 

multiplicação em bloco e de seu 

inverso a radiação. 

 Praticar as operações, usando inclusive 

o cálculo mental.

 Representar operações fundamentais 

como competência em situações-

problemas envolvendo números 

naturais e inteiros. 

 Apropriar-se da sequência da 

resolução de expressões numéricas 

simples. 

 

 

3. Divisibilidade: 

- Múltiplos e divisores. 

- Regras de divisibilidade. 

- Números primos e números compostos. 

- Minimo múltiplo  comum ( MMC). 

- Máximo divisor comum (MDC). 

 

 
 

 

 Observar se um número natural é ou 

não divisível por outro. 

  Apropriar-se das regras práticas de 

divisibilidade de um número por 2, 3, 5 

e 10. 

 Utilizar da fatoração prima e primária; 

  Conhecer e identificar os números 

primos. 
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Eixo Temático: Espaço e Forma 

Conteúdos Habilidades 

1. Noções de Geometria: 

- Ponto, reta e plano. 

- Semi reta. 

- Segmento de reta. 

- Curvas abertas e fechadas. 

 Representar um ponto, uma reta, um 

plano e um segmento de reta. 

 Compreender fonte de conhecimentos 

dos elementos geométricos. 

  

MATEMATICA -  4ª Fase (6º e 7º ano) 

2º Bimestre 

Eixo Temático: Números e Operações 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Números racionais: 

- Frações: significados, leitura e escrita. 

- Equivalência e simplificação de frações. 

- Redução de frações com o mesmo 

denominador. 

- Operações fundamentais no conjunto de 

números racionais. 

- Representação fracionária, decimal e por 

gráfica. 

- Reta numérica racional. 

- Frações equivalentes. 

 - Simplificação de frações. 

- Resolução de problemas 

 

  Reconhecer  os números racionais no 

cotidiano. 

  Oferecer o conceito de fração. 

  Praticar a leitura e escrita e 

representações de frações. 

  Apresentar conceito de frações 

equivalentes. 

  Utilizar de comparação de frações  

para resolver situações- problema 

envolvendo adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 

 
 

 

 

 Reconhecer os números racionais no 

cotidiano. 

  Oferecer o conceito de fração. 

  Praticar a leitura e escrita e a 

representação de frações. 

 Utilizar de compação de frações para 

resolver situações-problema 

envolvendo adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 

 Representa   por   fração,   deimal 

exato ou dízima os números racionais; 

  Representar geometricamente os 

números reais. 

 Apresentar o conceito de frações 

equivalentes. 

 

Eixo Temático: Grandezas e Medidas 

Conteúdos Habilidades 

1. Sistema Métrico Decimal: 

- Unidade de medida de comprimento. 

- Transformações de unidades. 

- Unidades de medidas de tempo. 

 

 

 Conceituar comprimento. 

 Identificar as unidades de medidas 

usuais. 

 Usar medidas e suas transformações 

em situações problemas. 

 Resolver situações -problemas 

utilizando unidades de tempo. 
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MATEMATICA -  4ª Fase (6º e 7º ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: Números e Operações 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Conceito de Números Inteiros. 

 - Números positivos e negativos. 

 - Comparação de números inteiros. 

 - Representação do números inteiros em 

uma reta numérica. 

 - Operações fundamentais no conjunto 

dos números inteiros. 

 - Expressões numéricas envolvendo 

números inteiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconhecer a necessidade da 

ampliação do conjunto dos números 

naturais por meio de situações 

contextualizadas. 

 Representar os números inteiros na 

reta real. 

 Representar números positivos e 

números negativos em situações 

concretas. 

 Observar e reconhecer os números 

inteiros opostos. 

 Construir a adição e subtração de 

números inteiros por meio de jogos e/ 

ou extrato bancário. 

 Apresentar o conceito de 

multiplicação e divisão de números 

inteiros. 

 

Eixo Temático: Espaço e Forma 

Conteúdos Habilidades 

1. Figuras Geométricas: 

- Planas espaciais. 

- Polígonos. 

- Triângulos. 

- Quadriláteros. 

- Sólidos geométricos. 

  Reconhecer circulo e circunferência e 

seus elementos. 

  Resolver situações problema 

envolvendo o cumprimento de uma 

circunferência. 

  Coletar e confeccionar figuras planas e 

espaciais criando a relação vértice, 

face, aresta dos sólidos. 

  Criar  o  conceito  de figuras  planas e 

espaciais. 

  Representar as figuras planas quanto 

ao número de lados e ângulos. 
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2. Elementos geométricos: Ângulos, 

conceitos e medidas. 

- Ângulo reto, agudo e obtuso. 

- Bissetriz de um ângulo. 

- Retas perpendiculares. 

- Ângulos complementares e 

suplementares. 

- Ângulos consecutivos e adjacentes. 

 Apresentar o conceito de ângulo. 

 Indicar os elementos de um ângulo. 

 Construir e medir ângulos retos, 

agudos, obtusos, rasos, e ângulo 

completo, utilizando o transferidor. 

 Construir a bissetriz de um ângulo 

usando régua e compasso. 

MATEMATICA -  4ª Fase (6º e 7º ano) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: Números e Operações 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Conceitos de radicais e potenciação: 

 Potência com expoente inteiro. 

 Potência com expoente fracionário. 

 Propriedade dos radicais. 

 Redução dos radicais. 

 Simplificação dos radicais. 

 Adição  e subtração de radicais. 

 Multiplicação de radicais. 

 Racionalização de denominadores. 
 

 Apresentar o conceito de potenciação 

como multiplicação de fatores iguais. 

 Operacionalizar potências com 

números inteiros. 

 Operacionalizar raiz quadrada com 

números inteiros. 

 Pesquisar e demonstrar situações 

práticas em que se use potências; 

 Resolver potências de expoentes 

inteiros com números reais. 

 

 

 

Eixo Temático: Grandezas e Medidas 

Conteúdos Habilidades 

2. Sistema Medidas de superfícies:  

    áreas. 

 - Unidades agrárias. 

 - Unidade de volume. 

 - Volume dos principais sólidos 

geométricos. 

 - Massa de um corpo. 

 

 

 Aplicar o calculo de área e/ou volume 

em situações-problema. 

 Apropriar-se das unidades  de medida       

de massa. 
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Eixo Temático: Tratamento da Informação 

Conteúdos Habilidades 

1. Gráficos e tabelas: 

- Leitura e interpretação de gráficos de 

coluna simples e dupla entrada. 

- Construção de gráficos de coluna 

simples e dupla entrada. 

- Construção de gráfico de barra colunas 

e segmento. 

- Leitura, interpretação e construção de 

tabelas.  

 Apropriar-se do conceito de gráfico 

e tabelas. 

 Compreender as informações 

contidas nas tabelas e gráficos de 

jornais e revistas. 

 Construir e interpretar gráficos 

abordando temas sociais de forma 

transversal. 

 Valorizar as informações que 

podemos obter por meio dos gráficos e 

tabelas. 
 

MATEMATICA - 5ª Fase (8º e 9º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Números e Operações 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Conjuntos numéricos: 

 - Números naturais. 

- Números inteiros. 

- Números racionais. 

- Números irracionais. 

- Números reais. 

- Reta numérica. 

 

 

 

 Representar os diversos conjuntos 

numéricos nas atividades proposta. 

 Representar por fração decimal 

exato ou dízima os números racionais. 

 Representar geometricamente os 

números reais. 

 Reconhecer círculo e circunferência 

e seus elementos. 

 Resolver situações problema 

envolvendo o comprimento de uma 

circunferência. 

2. Conceitos de: Radicais e Potenciação. 

- Potência com expoente inteiro. 

- Potência com expoente fracionário. 

- Propriedade dos radicais. 

- Redução dos radicais. 

- Simplificação dos radicais. 

- Adição e subtração de radicais. 

- Multiplicação de radicais. 

- Racionalização de denominadores. 

 

 Pesquisar e demonstrar situações 

práticas em que se usem potências. 

 Resolver potência de expoentes 

inteiros com números reais. 

 Resolver o valor de uma potência 

com expoente fracionário. 

 Executar cálculos com radicais e 

simplificação. 

 Aplicar racionalização dos 

denominadores. 
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MATEMATICA 5ª Fase (8º e 9º ano) 

2º Bimestre 

Eixo Temático: Números e Operações / Álgebra 

Conteúdos Habilidades 

1. Introdução ao Cálculo Algébrico: 

- Expressões algébricas. 

- Usando incógnita para representar um 

número. 

- Valor numérico de uma expressão. 

 Criar conceito de uma expressão 

algébrica. 

 Usar letras para representar uma 

situação envolvendo números. 

 Calcular o valor numérico de uma uma 

expressão numérica. 

2. Monômios: 

- Grau de monômio. 

- Monômios semelhantes. 

- Operações com monômios: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. 

- Potenciação. 

 

 Criar conceito de monômio ou termo 

algébrico. 

 Identificar o grau de um monômio. 

 Realizar operações envolvendo 

monômios. 

3. Polinômios: 

- Grau de um polimônio. 

- Operação com polinômios: adição, 

subtração e multiplicação. 

- Divisão de polinômio por monômio. 

 Criar conceito de polinômios. 

 Identificar o grau de polinômio. 

 Resolver por meio de situações 

problema operações envolvendo 

monômios e/ou polinômios. 

 

MATEMATICA - 5ª Fase (8º e 9º ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: Números e Operações / Álgebra 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Produtos notáveis: 

- Quadrado 

- Quadrado da da soma da soma de dois 

termos.diferença de dois termos. 

- Produto da soma pela diferença de dois 

termos. 

 

 Demonstrar e desenvolver o quadrado 

da soma e da diferença de dois termos. 

 Demonstrar e desenvolver o produto 

da soma pela diferença pela diferença de 

dois termos. 

 Simplificar expressões algébricas 

utilizando os produtos notáveis. 

 Calcular a área e o perímetro de 

figuras planas usando conhecimentos 

adquiridos. 
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2. Fatoração de polinômios: 

- Fatoração pela colocação de um fator 

comum em evidência. 

- Fatoração por agrupamento. 

- Fatoração da diferença de dois 

quadrados. 

 Criar conceito de fatorar. 

 Aplicar os tipos de fatoração estudado 

para transformar uma experessão 

algébrica em produto de polinômio. 

3. Equações do 2º grau : 

 

- Definição. 

- Equação completa e equação 

incompleta. 

- Forma normal ou reduzida. 

- Formula de Bhaskara. 

- Resolução de problemas do 2º grau. 

- Aplicação do Teorema de de Pitágoras. 

- Raízes de uma equação do 2º grau. 

- Relação entre raízes e coeficientes da 

equação do 2º grau. 

- Equação redutíveis. 

- Sistemas de equações do 2º grau. 

 Criar o conceito de equação do 2º grau; 

 Aplicar o Teorema de Pitágoras  na 

resolução de problemas que envolvam 

equações do 2º grau. 

 Aplicar a Fórmula de Bhaskara. 

  Criar a relação entre o número de 

raízes de equação com o sinal do seu 

discriminante. 

  Resolver situação problema que 

envolva equações do 2º grau. 

  Aplicar a relação entre os coeficientes 

e as raízes de uma equação do 2º grau. 

 Resolver problemas que envolvam 

sistemas de equação do 2º grau. 

 

MATEMATICA 5ª Fase (8º e 9º ano) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: Espaço e Forma 

Conteúdos Habilidades 

1. Ângulos: 

- Opostos pelo vértice. 

- Ângulos formados por duas retas paralelas 

e uma transversal. 

 Representar os ângulos opostos 

pelo vértice como ângulos 

congruentes. 

 Observar e construir os ângulos 

formados por duas retas paralelas 

com uma transversal. 

2. Polígonos : 

- Classificação. 

- Números de diagonais. 

  Analisar, classificar e construir 

figuras geométricas. 

  Determinar o número de diagonais 

de um polígono qualquer. 
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3. Circunferência e círculo: 

- Corda e diâmetro. 

- Círculo. 

 Reconhecer as diferenças entre 

círculo e circunferência e de seus 

elementos. 

 Estabelecer relações métricas em 

uma circunferência. 

 Calcular a área do circulo  de 

suas partes:  coroa  circular,  setor  

circular  e segmento circular. 

4.Teorema de Tales: 

- Segmentos proporcionais. 

- Aplicação do Teorema de Tales. 

- Feixe de retas paralelas. 

 

 Construir segmentos proporcionais. 

 Aplicar as propriedades do feixe de 

paralelas cortadas por uma 

transversal. 

 Demonstrar e aplicar Teorema de 

Tales na resolução de problemas. 

5.Semelhanças de triângulos: 

- Ampliação e redução de figuras. 

- Propriedades. 

- Casos de semelhanças. 

 

 

 Aplicar o conhecimento de 

segmentos proporcionais para 

ampliar ou reduzir figuras.

 Identificar as propriedades 

fundamentais de semelhanças de 

triângulos.

 Aplicar as propriedades nas 

resoluções  de problemas. 

 

6.Relações métricas no triângulo: 

- Teorema de Pitágoras. 

- Relações métricas num triângulo qualquer. 

- Razões trigométricas no triângulo retângulo 

(seno, cosseno, tangente). 

  Aplicar o Teorema de Pitágoras.  

  Desenvolver  as  relações  métricas  no 

triângulo retângulo e em triângulo 

qualquer. 

 Compreender o  conceito  de  seno 

cosseno e tangente. 

 Resolver situações-problema  

aplicado o conceito de seno, cosseno 

e tangente. 
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Eixo Temático: Tratamento da Informação 

Conteúdos Habilidades 

1. Gráficos e tabelas: 

- Organização de dados de uma pesquisa. 

 Selecionar, organizar e sistematizar 

dados de uma pesquisa. 

 

  

 

17.2.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

Nesta proposta, os conteúdos matemáticos para a Educação de Jovens e 

Adultos estão organizados em quatro eixos: “Números e Operações”, “Grandezas e 

Medidas”, “Espaço e Forma” e “Tratamento da Informação”. Em seu detalhamento, 

procurou-se evidenciar as relações existentes entre eles, uma vez que o 

estabelecimento de conexões entre os diferentes conteúdos matemáticos, assim 

como desses conteúdos com conteúdos de outras áreas do conhecimento é 

fundamental para que se garanta uma aprendizagem significativa.  O 

estabelecimento dessas conexões é condição para que os alunos percebam a 

utilidade da Matemática para descrever fenômenos do mundo real e para comunicar 

idéias e informações complexas de maneira simples e precisa. 

O eixo “Números e Operações” engloba o estudo dos números naturais, de 

suas funções e representações, das características do sistema decimal de 

numeração, dos números racionais na forma decimal e fracionária; do significado da 

adição, subtração, multiplicação e divisão, dos fatos fundamentais, dos diferentes 

procedimentos de estimativa, cálculo mental e cálculo escrito.  

O eixo “Grandezas e Medidas” reúne conhecimentos de grande utilidade 

prática, que também podem ser articulados com o estudo do espaço, das formas, 

dos números e das operações. Os conteúdos deste eixo envolvem a noção de 

medida e de proporcionalidade, de unidade de medida e das relações entre suas 

diferentes representações. Tais noções são desenvolvidas a partir do estudo e 

utilização de diferentes sistemas de medida: tempo, massa, capacidade, 

comprimento, superfície e valor (sistema monetário). 
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 “Espaço e Forma” trata da construção das noções espaciais através da 

percepção dos próprios movimentos e da representação gráfica do espaço. As 

figuras bidimensionais e tridimensionais são exploradas a partir da observação das 

formas dos objetos e também de representações que possibilitam a identificação de 

semelhanças e diferenças, além de algumas propriedades dessas figuras.  

No “Tratamento da Informação” reúnem-se conteúdos relacionados a 

procedimentos de coleta, organização, apresentação e interpretação de dados, 

leitura e construção de tabelas e gráficos.  

 

Há frequentemente consenso em torno da idéia de que não existe um 

caminho único, ou melhor, para o ensino da Matemática em geral, e particularmente, 

para o trabalho na Educação de Jovens e Adultos. Mas para construir sua prática, o 

professor precisa conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula. 

Dentre essas possibilidades destacam-se: 

 

a) Resolução de problemas: A experiência tem mostrado que o 

conhecimento matemático, ganha significado quando os alunos se defrontam com 

situações desafiadoras e trabalham para desenvolver estratégias de resolução. Daí 

a importância de tomara resolução de problemas como ponto de partida da 

atividade matemática. 

b) Recurso da história da Matemática: O professor pode criar melhores 

condições para que o aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante 

do conhecimento matemático ao revelar que a matemática é uma criação humana, 

elaborada em diferentes culturas e momentos históricos, e ao estabelecer 

comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do 

presente. Com isto, o aluno poderá perceber-se como parte da história da 

produção do conhecimento matemático. 

c) Os recursos da tecnologia e da informação: Tradicionalmente a escola 

se apóia na oralidade e na escrita como formas de comunicar e conhecer. No 

entanto, a escrita, a leitura, a visão, a audição, a criação e a aprendizagem são 

crescentemente influenciadas pelos recursos da informática. Também é fato que 

calculadoras, computadores e outros elementos tecnológicos estão cada vez mais  
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presentes nas diferentes atividades da população. Isto implica mais um desafio para 

a escola: utilizar essas tecnologias e contribuir para que os alunos tenham um 

acesso mais amplo elas, em suas diferentes funções e formas. 

d) Os recursos dos jogos: Os jogos favorecem a criatividade na elaboração 

de estratégias de resolução de problemas e a busca de soluções. Eles propiciam a 

simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, 

estimulando o planejamento das ações; e possibilitando a construção de uma 

atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem-se 

rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem 

deixar marcas negativas. 
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                                                     CIÊNCIAS 
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17.3 CIÊNCIAS 

 

       17.3.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

As rápidas mudanças na sociedade e no mundo atual guardam intrincadas 

relações com as crescentes produções científicas e tecnológicas. Essas relações – 

históricas, políticas e culturais – determinam a qualidade de vida dos povos e os 

instrumentos de sua consciência crítica. Elas são parte do debate democrático por 

um mundo mais justo, voltado para o desenvolvimento sustentado, para a superação 

das desigualdades, para a dignidade e a solidariedade. A tarefa de conhecer as 

relações entre ciência, tecnologia e sociedade inscreve-se no processo de educação 

permanente, do qual também faz parte o aprimoramento de habilidades e valores3. 

A Proposta Curricular desta disciplina caracteriza-se por propiciar ao aluno 

da Educação de Jovens e Adultos, várias oportunidades para desenvolver uma 

postura crítica e reflexiva diante de novas idéias, teorias e conhecimentos, 

contextualizando conteúdos e habilidades com a prática cotidiana, tendo como 

principio a valorização do saber prévio daqueles que voltam à sala de aula, dando 

espaços as suas histórias e vivencias pessoas. 

Essa disciplina exerce um papel fundamental nessa modalidade de ensino, 

pois seus conteúdos estão diretamente ligados ao cotidiano do aluno, seja no 

espaço do ambiente físico da escola, seja da natureza ou até mesmo do próprio 

funcionamento do corpo humano. Poderão aprender sobre prevenção de doenças, 

doação de sangue, ecologia e meio ambiente, composições químicas das 

substâncias como água, sal de cozinha, importância do uso racional dos recursos 

naturais, nutrição, genética e reprodução humana, entre outros. Sendo assim, cabe 

aos professores contribuírem para tornar o ensino de Ciências agradável e 

interessante aos alunos, uma vez que muitos deles já trazem consigo uma grande 

experiência e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. 

Uma forma interessante de demonstrar a lógica do conhecimento científico é 

trabalhar a ciência em diferentes momentos históricos, mostrando que, conforme as  

                                                 
3
 Brasil. Ministério da Educação. Proposta Curricular para educação de jovens e adultos: segundo segmento 

do ensino fundamental: 5ª a 8ª série: introdução / Secretaria de Educação Fundamental, 2002, p. 71. 
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tecnologias vão se desenvolvendo e novas interpretações vão se consolidando, o 

conhecimento científico vai sendo modificado.  

 

17.3.2 OBJETIVOS  

 

a) Objetivo Geral 

 

- Compreender a ciência como um processo de produção de conhecimento e 

uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, 

política e cultural. 

 

b) Objetivos Específicos  

 

- Compreender a natureza como um todo dinâmico, e o ser humano em 

sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive.  

- Desenvolver valores, conceitos e habilidades, para atuar de modo 

consciente no meio ambiente. 

- Conhecer os diversos tipos de doenças, atentando para os meios de 

prevenção, cuidado e tratamento. 

- Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos 

saudáveis, como de manter ou melhorar sua qualidade de vida. 

- Estabelecer relações entre o saber popular e o cientifico, sabendo 

diferenciá-los. 

- Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais 

apartir de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. 

- Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa 

para a construção coletiva do conhecimento. 
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17.3.3 CONTEÚDOS E HABILIDADES 

 

CIÊNCIAS - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Vida,  Ambiente e Diversidade 

Conteúdos Habilidades 

 
1. Meio Ambiente / Ambiente Natural: 

 

- Os seres vivos e os fatores não vivos do 

ambiente. 

 

- Tipos de ambiente e de especificidade, 

como caracterização, localização geográfica,  

biodiversidade, proteção e conservação dos 

ecossistemas brasileiros. 

 

 

 

 

2. Solo e lixo: 

- Tipos de solos. 

- Formação dos solos e a produção de 

alimentos. 

- Cuidados com o solo. 

- Manejo florestal e preservação do solo. 

- O lixo e a contaminação do solo. 

- Reciclagem e destino correto do lixo. 

 

 

 

 

3. A água: 

  

- Composição da água. 

- Mudança dos estados físicos da água. 

- Ciclo da água. 

- A água e a nossa saúde: doenças 

transmitidas pela ingestão de água 

contaminada. 

 Construir e aplicar o conceito de que os 

seres vivos estão relacionados aos 

ambientes em que são encontrados. 

 Identificar, em ambientes (ou em textos 

descritivos de ambientes), elementos 

essenciais à manutenção da vida dos 

organismos que neles se desenvolvem. 

 Reconhecer e descrever variações na 

população de determinadas espécies de 

um ambiente, sob o impacto da extinção 

de determinadas populações e/ou 

introdução de novas espécies. 

 

 Diferenciar os tipos de solos. 

 Relacionar algumas doenças com a 

contaminação do solo. 

 Utilizar os recursos naturais sem agredir o 

meio ambiente. 

 Reconhecer a importância da 

reciclagem do lixo para o meio ambiente. 

 Classificar os tipos de solo que 

compõem o Estado do Amazonas. 

 Conhecer a importância da coleta seletiva 

do lixo. 

 

 Reconhecer as transformações do estado 

físico da água, associando-as às 

respectivas  mudanças de temperatura. 

  Construir e aplicar o conceito de ciclo 

hidrológico, de maneira a interpretar os 

diversos caminhos da água no ambiente.  

 Reconhecer e valorizar ações que 

promovam o uso racional da água.  
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- Aproveitamento da água. 

 

 

 
 

4.Relações alimentares: produtores, 

consumidores e decompositores.  

 

 

 

 

 

5. Principais Ecossistemas brasileiros: 

- Floresta Amazônica: característica de solo, 

fauna e flora  

-  Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga e 

Pantanal. 

 

 Identificar as formas de obtenção de 

energia e o fluxo de energia nos 

ambientes.  

 
 

 Reconhecer a presença, em cadeias e 

teias alimentares, de produtores, 

consumidores e decompositores. 

 Reconhecer causas e consequências de 

desequilíbrios em cadeias e teias 

alimentares, com base em situações 

descritas em textos ou ilustrações 

 Identificar os principais frutos da Floresta 

Amazônica, característica do solo para 

plantio, fauna e flora e sua Importância 

econômica para a região.  

 Identificar as características do Cerrado, 

Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal. 

 

 
 

CIÊNCIAS - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

2º Bimestre 

Eixo Temático: Vida,  Ambiente e Diversidade 

Conteúdos Habilidades 

 

1. O ar:  

- As camadas da atmosfera.  

- Composição do ar.  

- Poluição do ar.  

- Principais doenças veiculadas pelo ar.  

- Preservando o ar.  

 

 

 

2. Conhecendo a célula:  

 - Características gerais da célula. 

 - Diferença entre célula animal e célula 

vegetal.  

 
  

 

 Conhecer as camadas atmosféricas e 

relacionar os principais elementos que 

compõem ar.  

 Identificar os principais poluidores de ar 

no município de Manaus.  

 Identificar as doenças mais comuns 

veiculadas pelo ar.  

 Associar a poluição do ar com as doenças 

respiratórias.  

 Reconhecer a célula como unidade 

formadora do ser vivo. 

 Identificar características de célula animal 

que não tem na célula vegetal. 

 Relacionar os cloroplastos a fotossíntese. 
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3. Seres unicelulares e pluricelulares:  

-   Seres unicelulares;  

-   Seres pluricelulares;  

- Características gerais dos reinos: 

monera, protista, fungos, vegetal e animal.  
 

 

 Reconhecer a importância dos seres 

unicelulares em nosso dia a dia.  

 Compreender os modos adotados pela 

ciência para grupar os diversos seres 

vivos.  

 Citar as principais características de cada 

reino.  

   Relacionar os equipamentos 

necessários para visualizar os 

microorganismos.  

 
 

 

4. Os vírus:  

Principais viroses humanas.  

Vacinas e soros.  

 
 

 

 Relacionar as principais viroses 

humanas.  

 Compreender os principais meios de 

contágios das diversas viroses 

humanas.  

 Conhecer os meios de prevenção das 

doenças viróticas.  

 Relacionar a doença com proliferação 

de vetores.  

 Conscientizar sobre a importância das 

campanhas de vacinação.  

 

 
 

 
 
 
 

CIÊNCIAS - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: Ciência e Tecnologia 

Conteúdos Habilidades 

 

1. A tecnologia e os seres vivos: 
 
- As bactérias.  

- A importância econômica das bactérias: 

na produção de vinagre, iogurtes e queijos.  

 

2. As doenças bacterianas.  

 
 

 

  Relacionar as bactérias à produção de 

vinagre, iogurtes e queijos. 

  Identificar as principais doenças 

bacterianas. 

  Relacionar as doenças com seus 

respectivos meios de prevenção. 

  Relacionar a contaminação de alimentos 

à falta de higiene ao manipulá-los.  
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3. Verminoses:  

- Ciclo de vida da lombriga.  

- Ciclo de vida do ancilóstomo.  

- Ciclo de vida esquistossomo.  

- Ciclo de vida da solitária.  

 

 
 

 Associar a falta de saneamento básico 

com a incidência de verminoses.  

 Estabelecer hábitos de higiene como 

forma de evitar algumas verminoses.  

 Compreender a importância das 

instalações sanitárias para a 

erradicação de algumas verminoses.  
 

 

4. Protozoários:  

- Doenças de Chagas. 

- Leshmaniose.  

 
 

 Compreender a importância do combate 

aos vetores (mosquito e barbeiro) para a 

erradicação da Leshmaniose e da 

Doença de Chagas. 

 Compreender que a prevenção é o mais 

indicado quando se trata dessas 

doenças, uma vez que a doença de 

chagas não tem cura e o tratamento da 

leshmaniose é demorado e doloroso. 

 
 

5. Fungos:  

- Fungos e produção de cervejas, queijos e 

pães. 

- Principais doenças causadas pelos 

fungos.  

 
 

 Compreender a importância econômica 

dos fungos. 

 Compreender a importância da ação dos 

fungos decompositores para o ciclo da 

matéria;  

 Conhecer as principais doenças 

causadas pelos fungos e como preveni-

las.  

 
 

 
 

CIÊNCIAS - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: Vida, Ambiente e Diversidade 

Conteúdos Habilidades 

1. Animais Invertebrados 

- Características gerais dos animais 

invertebrados. 

- Principais grupos dos Animais 

Invertebrados. 

 

 Conhecer as características gerais dos 

animais invertebrados. 

 

 Identificar os principais grupos dos 

animais invertebrados. 

 

2.  Animais vertebrados:  

- Os grupos de animais vertebrados.  

 Identificar através de figuras os 

principais animais vertebrados. 
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- Características dos animais vertebrados.  

 
 

 Conhecer as principais características 

dos grupos de animais vertebrados.  

 Diferenciar mamíferos aquáticos de 

peixe.  
 

 

3.  Plantas:  

- Grupos de vegetais. 

- Fotossíntese.  

 
 

  Reconhecer a importância das plantas 

para os animais e dos demais seres 

vivos. 

  Relacionar produção de alimentos pela 

fotossíntese com transformação de 

energia luminosa e outras substâncias 

como água,  gás  carbônico,  sais  e 

minerais.  

 Conhecer a importância da 

preservação das florestas para 

melhoria da qualidade de vida no 

planeta.  

 
  

 
 
 

CIÊNCIAS - 5ª FASE (8º e 9º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Vida,  Ambiente e Diversidade 

Conteúdos Habilidades 

 

1. O corpo humano:  

- Sistema reprodutor masculino. 

- Sistema reprodutor feminino.  

- Métodos contraceptivos.  

- Doenças sexualmente transmissíveis.  

 
 

 

 Conhecer a biologia e a fisiologia dos 

sistemas reprodutores masculinos e 

femininos. 

 Associar às características sexuais 

secundárias a produção de hormônios 

sexuais na adolescência.  

 Caracterizar o ciclo menstrual regular, 

conhecendo sua duração média e o 

processo de ovulação. 

 Conhecer e aplicar os principais 

métodos contraceptivos. 

 Associar o uso do preservativo à 

prevenção de DST e AIDS.  

 Compreender os riscos e 

conseqüências de uma gravidez 

precoce.  
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2. Sistema Digestório:  

- Alimentos e nutrição.  

 

 

 

 

 

3. Saúde: 

- Diabetes.  

- A cirrose e o fígado.  

- Saúde bucal. 

- Vitaminas industrializadas.  

 

 

 
 

 Identificar os órgãos que compõe o 

sistema digestório. 

 Compreender o funcionamento da 

digestão.  

 Compreender a importância dos 

alimentos e nutrientes para a 

composição dos tecidos do corpo 

humano. 

 Identificar os principais fatores de risco 

para a diabetes, além do fator genético; 

 Associar a cirrose hepática ao uso da 

bebida alcoólica.  

 Identificar as principais doenças 

bucais, cáries, periodontites e meios 

de evitá-las.  

 Valorizar a alimentação saudável e o 

consumo moderado de açúcar como 

forma de manter a saúde bucal.  

 
  

 

4. Sistema respiratório:  

- Cordas vocais, os pulmões, alvéolos 

pulmonares e bronquíolos;  

- O cigarro e o câncer de pulmão.  

- Doenças respiratórias;  

- Aparelhos utilizados na respiração 

artificial.  

 
  

 

 Identificar os órgãos que formam o 

sistema respiratório.  

 Conhecer os efeitos nocivos do cigarro 

para nossa saúde. 

 Associar a poluição do ar com as 

doenças do sistema respiratório. 
 

 
 

CIÊNCIAS - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

 2º Bimestre 

Eixo Temático: Vida,  Ambiente e Diversidade 

Conteúdos Habilidades 
 

1. Sistema circulatório ou cardiovascular.  

- O sangue e seus componentes. 

- Grupos sanguíneos e fator RH.  

- Hipertensão arterial. 

- Infarto do miocárdio.  

- Acidente vascular cerebral.  

- O emprego das cirurgias vasculares. 

 Conhecer a dinâmica do sistema 

cardiovascular. 

 Conhecer os principais componentes 

sanguíneos.  

 Associar os glóbulos brancos à defesa do 

organismo. 

 Associar os glóbulos vermelhos e as 

plaquetas ao transporte de oxigênio e 

coagulação do sangue respectivamente. 
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- Aplicação do som na medicina: ultra-

sonografia, audiometria. 

- Processo de inseminação artificial.  

 
  

 

  Identificar os fatores de riscos de 

hipertensão arterial. 

  Relacionar as atividades esportivas e a 

alimentação ao bom funcionamento do 

sistema cardiovascular.  

 
 

 

2. Sistema Excretor:  

- Importância do sistema excretor.  

- Composição da urina.  

- Glândulas sudoríparas e sebáceas.  

 
 

 

 Conhecer a importância do sistema 

excretor. 

 Identificar os principais problemas do 

sistema excretor, formas de tratamento, 

cuidados e prevenção.  

 
 

 

3. Sistema Locomotor:  

- Estrutura do esqueleto.  

- Ação dos músculos.  

 
 

 

  Identificar alguns ossos e músculos em 

representações figurativas. 

  Analisar mecanismos de integrações 

entre o sistema ósseo e muscular.  

 
  

  

 

CIÊNCIAS - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

3º Bimestre 

Eixo Temático: Ciência e tecnologia 

Conteúdos Habilidades 
 

1. Genética:  

- Características hereditárias.  

- Transmissão das características 

hereditárias.  

- Principais doenças hereditárias.  

- Clonagem e transgênicos.  

-Tipos sanguíneos.  

- Doação de sangue e fator RH.  

 
 

 

 Compreender a importância da Genética. 

 Diferenciar fenótipo e genótipo. 

 Analisar a influência do meio ambiente 

sobre o fenótipo.  

 Entender o processo de hereditariedade 

como a transmissão de características de 

pais para filho.  

 Compreender como acontece a 

transmissão das doenças hereditárias.  

 Identificar as principais doenças 

hereditárias.  

 Compreender informações básicas sobre 

clonagem, transgênicos, considerando 

implicações éticas e ambientais 

envolvidas.  

 Compreender a importância de conhecer 

o seu tipo sanguíneo.  
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 Compreender como acontecem as 

transfusões de sangue.  

 Compreender a importância do fator RH. 

 

 

2. Química:  

  - O átomo.  

- Elementos químicos.  

- Tabela periódica.  

- Substâncias químicas.  

- Mistura homogênea e mistura 

heterogênea.  

 
  

 

 Reconhecer o átomo como menor 

unidade formadora da matéria.  

 Conhecer a tabela periódica dos 

elementos químicos. 

 Identificar os principais átomos 

formadores de algumas substâncias, 

como: água, gás carbônico, ácido 

clorídrico, gasolina, glicose e outros;  

 Identificar por meio de consulta ao 

rótulo os elementos que formam as 

principais substâncias químicas que 

temos em casa.  

 
  

 
 
 

CIÊNCIAS - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

 4º Bimestre 

Eixo Temático: Ciência e Tecnologia 

Conteúdos Habilidades 
 

1. Física:  

- Transformação: fluxo de energia e 

relação entre a matéria e energia; 

- Cinemática: Tipos de Movimento. 

- Tipos e fatores que influenciam no 

movimento.  

- Força: elementos, medidas, unidades, 

sistemas.  

- Relação trabalho e energia.  

- Máquinas simples: alavancas e roldanas.  

- Termologia. 

- Propagação de Calor. 

- Movimentos dos corpos.  

- Primeira Lei de Newton.  

- Segunda Lei de Newton.  

- Terceira Lei de Newton.  
 

 

 Relacionar  transformações de uma 

energia em outra, com sua aplicabilidade 

e os devidos cuidados em relação ao uso 

da mesma. 

 Identificar os diferentes tipos de energias.  

 Associar o uso de ferramentas como 

alicates, pinças e roldanas ao nosso 

trabalho cotidiano. 

 Saber utilizar as roldanas para facilitar a 

realização de trabalhos, poupando 

energia.  

 Compreender a importância do estudo da 

mecânica.  
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17.3.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

 

Nessa Proposta, foram organizados os conteúdos em dois grandes eixos temáticos:  

 

- Vida, Ambiente e Diversidade que engloba conteúdos que podem ter uma 

aplicação imediata, especialmente no desenvolvimento de atitudes favoráveis ao 

conhecimento do corpo, ao convívio em comunidade e ao ambiente e diversidade 

natural. Esses conteúdos podem constituir pontos de partida para abordagens mais 

gerais sobre a vida diversificada existente na Natureza, assim como a capacidade 

de observar, comparar, classificar, relacionar, elaborar hipóteses etc. Igualmente, é 

válido abordar os conteúdos referente as corpo humano e suas necessidades 

articulam-se conteúdos relativos ao conhecimento dos educandos sobre o próprio 

corpo, seu esquema e aspecto externo, formas de relacionamento com o meio 

exterior, mecanismos de preservação do indivíduo e da espécie. Destacam-se 

aspectos relativos à nutrição, reprodução e preservação da saúde, visando fomentar 

atitudes positivas com relação à manutenção da qualidade de vida individual e 

coletiva.  

 

- Ciência e Tecnologia é um binômio indissociável e essencial no mundo de hoje.  

Contribuir com a educação científica é investir em um futuro próximo. A tecnologia é 

algo capaz de atrair o interesse dos alunos e fazer com que explorem o universo do 

conhecimento para que, assim, possam ter cada vez mais vontade de aprender. O 

ensino atual necessita de interação, pois mostra que nada é um conhecimento 

acabado. E não importa como, mas os estudantes podem sempre aprender mais e 

ter novos assuntos para estudar no dia a dia. Os conteúdos abordados trazem à 

discussão temas como: o uso das vacinas, a produção dos iogurtes, a importância 

das instalações sanitárias, forma de combate aos vetores para a erradicação de 

doenças e outros. 
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Assim, os conteúdos deverão ser trabalhados de maneira contextualizada, 

utilizando informações, observações e experimentos acerca dos fenômenos físicos, 

químicos e biológicos. Para tanto, poderão ser utilizadas diferentes fontes, a fim de 

se obter e comparar informações que despertam no aluno o interesse pela disciplina 

de Ciências. 

Ao abordar temas do cotidiano, devemos dar oportunidades para que os 

alunos exponham seus diversos pontos de vista e a partir daí direcionarmos o tema, 

dando embasamento científico e desmitificando teorias que foram aprendidas ao 

longo da vida, que muitas vezes não passam de uma lenda ou mito. 

Tendo em vista o público da EJA, sugere-se que as aulas iniciem com textos 

mais curtos e menos complexos, para posteriormente introduzirem-se os textos mais 

longos, os quais exigem maior capacidade de interpretação, evitando assim, tornar a 

leitura desestimulante. 

Durante o desenvolvimento das aulas, os professores terão a oportunidade 

de trabalhar, junto aos conteúdos, os temas transversais. Esses temas são 

extremamente importantes para a vida pessoal e social do aluno.  

O processo avaliativo deve ser visto como algo contínuo, com o objetivo de 

melhorar a aprendizagem. Assim, avaliação deve funcionar como norteadora do 

ensino, permitindo que o professor perceba avanços e dificuldades durante o 

desenvolvimento das unidades. Os alunos poderão ser avaliados individualmente ou 

coletivamente. Para tanto, os professores poderão utilizar prova oral e escrita, 

produção de textos e trabalho de pesquisa. 
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                                                   GEOGRAFIA 
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17.4 GEOGRAFIA 

 

17.4.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

A Geografia oferece instrumentos essenciais para a compreensão e 

intervenção na realidade social. Por meio dela podemos compreender como 

diferentes sociedades interagem com a natureza na construção de seu espaço, as 

singularidades do lugar em que vivemos, o que o diferencia e o aproxima de outros 

lugares e, assim, adquirir uma consciência maior dos vínculos afetivos e de 

identidade que estabelecemos com ele. Também podemos conhecer as múltiplas 

relações de um lugar com outros lugares, distantes no tempo e no espaço e 

perceber as relações do passado com o presente4. 

Na leitura geográfica da realidade em que vivem, os alunos devem ser 

estimulados a considerar as diferentes ações sociais e culturais, sua dinâmica social 

e espacial, os impactos naturais que transformam o mundo, e as marcas que 

identificam os diferentes lugares. Conhecimentos oriundos da experiência pessoal 

dos alunos, do senso comum, da produção de especialistas ou da pesquisa sobre 

tecnologia e ciência contribuem para essa leitura processual, que propicia a 

construção e a reconstrução dos conhecimentos geográficos. Cabe ao professor 

orientá-los nesse processo de reflexão que envolve noções e conceitos centrais da 

Geografia, como: lugar, região, território, escala geográfica, paisagem e mobilidade 

socioespacial. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia, Brasília: MEC, 

1989, p.    
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17.4.2 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Compreender que cidadania também é o sentimento de pertencer a uma 

realidade na qual as relações entre a sociedade e a natureza formam um todo 

integrado do qual todos são membros participantes, afetivamente ligados, e pelo 

qual são responsáveis e historicamente comprometidos com valores humanísticos. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

- Aprender e analisar o cotidiano geograficamente, construindo uma 

consciência espacial dos fatos e fenômenos, das relações sociais, culturais e 

políticas, transpondo limites do senso comum a partir de conhecimentos socialmente 

produzidos. 

- Construir a idéia de mundo, a partir da compreensão das manifestações da 

relação sociedade-natureza, presentes na sua vida cotidiana. 

- Reconhecer e analisar conceitos e categorias, tais como espaço 

geográfico, território, paisagens, lugar e região. 

- Compreender o significado de cartografia como forma de linguagem que dá 

identidade a Geografia, reconhecendo-a como uma forma de leitura, de registro, 

dimensão dos fatos do seu cotidiano e do mundo. 

- Reconhecer a importância dos mapas temáticos para a leitura das 

paisagens e suas diferentes escalas. 

- Reconhecer as múltiplas interações entre sociedade e natureza, nos 

conceitos de território, lugar e região, compreendendo que, de sua interação, resulta 

a identidade e a paisagem dos lugares. 

-Reconhecer as relações existentes entre espaço urbano e rural, 

interpretando e representando informações em linguagem cartográficas. 

- Compreender que as melhorias das condições de vida, os direitos políticos, 

os avanços tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas ainda 

não usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, 

empenhar-se em democratizá-las. 
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- Desenvolver diferentes habilidades que permitam olhar o espaço, usando 

procedimentos de pesquisa em Geografia, 

- Utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos, 

-Valorizar o patrimônio sociocultural e ambiental, respeitando a 

sociodiversidade e reconhecendo tais patrimônios como direitos dos povos e 

indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. 
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17.4.3 CONTEÚDOS E HABILIDADES 

 

GEOGRAFIA – 4ª Fase (6º e 7º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: A Geografia Como uma Possibilidade de Leitura e 
Compreensão do Mundo 

Conteúdos Habilidades 

1. A Geografia e o cotidiano:  

 

- O que é Geografia? 

 

- A importância da Geografia.  

 

- Conceitos de espaços geográficos: 

Noções de espaço, paisagem (natural, 

cultural, rural e urbano), lugar, 

continente, país, região, estado, 

município e bairro.  

 

 

 Desenvolver uma postura de 

valorização da geografia, verificando 

que ela faz parte do seu cotidiano.  

 Identificar e conceituar os diversos 

tipos de espaços geográficos.  

 Reconhecer em imagens/fotos as 

mudanças ocorridas na produção do 

espaço rural e urbano sabendo 

explicar sua temporalidade.  

 Interpretar paisagens urbanas e 

rurais em suas oportunidades de 

trabalho.  

 Compreender a importância do 

trabalho humano na modificação da 

paisagem e na construção do espaço 

geográfico. 

 

2. Instrumento básico do trabalho:  

- Noções de espaço, paisagem 

(natural, cultural, rural e urbano), 

região, lugar e território.  

-Noções de localização: pontos 

cardeais, colaterais e subcolaterais.  

- Noções de orientação.  

- Leitura de mapas e gráficos.  

- Escalas.  

- Coordenadas Geográficas.  

 

 

 

 

 

 Ler e interpretar mapas, globo 

terrestre, plantas, cartas temáticas, 

croquis, maquetes.  

 Conhecer e localizar os pontos 

cardeais, colaterais e subcolaterais.  

 Localizar-se e orientar-se no 

espaço através de referências 

concretas e abstratas.  

 Exercitar as coordenadas 

geográficas.  

 Conhecer e utilizar a geografia na 

construção de texto cartográfico.  
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3. Identificação e caracterização da 

Amazônia:  

- Amazônia Internacional.  

- Amazônia Legal.  

- Região Norte.  

 
 

 

 Entender os diferentes critérios 

de regionalização do espaço 

Amazônico, comparando as diferentes 

representações: regiões naturais, 

geoeconômicas e as definidas pelo 

IBGE.  

 
 



GEOGRAFIA – 4ª Fase (6º e 7º ano)  

2º Bimestre 

Eixo Temático: O Estudo da Natureza e sua Importância para o Homem 

Conteúdos Habilidades 

 
1. Planeta Terra: 

- Estrutura e dinâmica. 

- Formas e movimentos. 

- Os continentes, ilhas, oceanos, 

mares, rios e lagos. 

 
 

 Reconhecer a importância da água 

para o homem. 

 Compreender a importância dos 

oceanos, nomeando-os e localizando. 

 Conhecer a litosfera e os movimentos. 

 Compreender a formação do Sistema 

Solar, da Terra e suas consequências  

(dia, noite e estações do ano). 

 Identificar as características e 

peculiaridades de cada estação e sua 

influência. 

 Identificar a Terra como um sistema e 

reconhecer a importância de cada 

“esfera” para a preservação da vida. 

 

 
2. Aspectos físicos da Terra:  

 

- Quadro natural composto pelo: 

relevo,clima, vegetação e hidrografia. 
 

 Identificar os elementos da natureza 

em seus aspectos geológicos, 

geomorfológicos e hidrológicos. 

 Conceituar o relevo terrestre: origens 

e processos. 

 Conhecer a hidrografia brasileira: 

características e aproveitamento. 

 Identificar os elementos do tempo e do 

clima. 

 Compreender a relação entre tipos de 

clima e formações vegetais. 

 Identificar os efeitos da ação do 

homem sobre o planeta. 
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3. As relações entre sociedade e 

natureza:  

- Atividades econômicas: setor primário 

(extrativismo, agricultura e pecuária), 

setor secundário (indústria), setor 

terciário (comércio e prestação de 

serviços). 

- Os problemas ambientais urbanos e do 

campo. 

 Perceber o modo como essas áreas 

foram e são transformadas pela ação 

antrópica. Reconhecer a relação entre 

os fatores naturais e econômicos no 

espaço geográfico.  

 Valorizar as diferentes formas de 

trabalho.  

 Identificar as atividades econômicas e 

suas consequências na construção do 

espaço geográfico.  

 Compreender os conceitos básicos 

relativos à organização econômica da 

sociedade.  

 

GEOGRAFIA – 4ª Fase (6º e 7º ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: A Representação do Espaço Brasileiro 

Conteúdos Habilidades 

 
 

1. O espaço geográfico brasileiro:  

- Posição geográfica do Brasil.  

- Posição geográfica do Amazonas  

- Fusos horários.  

 
 

 

 Localizar o Brasil e seus países 

limítrofes.  

 Tomar consciência da vastidão 

territorial brasileira e seu potencial.  

 Reconhecer a importância das 

coordenadas geográficas no estudo 

da geografia e em outras situações 

sociais.  

 
 

 

 
 
2. Regionalizando o espaço brasileiro:  

       - Divisão regional do Brasil (IBGE).  

       - Complexos regionais.  

 
 





 Conhecer a divisão oficial 

brasileira em cinco macrorregiões, 

segundo o IBGE, a divisão do 

Brasil em complexos regionais.  

 
 

 
3. População e urbanização do Brasil:  

    - A formação da população brasileira.  

    - Aspectos demográficos.  

    - Os movimentos migratórios.  

    - Rede e hierarquia urbana.  

    - Problemas sociais e ambientais nas 

 Localizar e compreender o 

processo de formação do território 

brasileiro. 

 Compreender questões 

relacionadas à divisão política, aos 

limites e fronteiras. 
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cidades.  

 

 

 Compreender conceitos ligados à 

demografia, migrações e 

urbanização. 

 Construir conceitos de rede e 

hierarquia urbanas. 

 Identificar o papel da sua 

cidade na hierarquia urbana 

nacional. 

 Entender a formação e a 

dinâmica da população 

brasileira e suas questões 

socioeconômicas. 

 
  

GEOGRAFIA – 4ª FASE (6º e 7º ano)


 Bimestre 

EixoTemático: Organização Regional Brasileira 

Conteúdos Habilidades 
 

 

1. Região Norte:  

- Aspectos físicos da região: relevo, 

hidrografia, clima e vegetação.  

- Ocupação e exploração.  

- Devastação da Amazônia e outros 

impactos ambientais.  

- Desenvolvimento sustentável.  

- Amazonas: aspecto social : formação 

étnica, distribuição da população e 

 aspecto econômico, 

 principais atividades econômicas.  

- Produção econômica.  

 

 

 

 

 Identificar os aspectos físicos da 
Região Norte. 
 

 Analisar o processo de ocupação e 
exploração da região. 
 

 Explicar a relação existente entre o 

consumo da natureza e a 

sustentabilidade ambiental.  

 

 Analisar os impactos ambientais 

produzidos pela relação sociedade 

e natureza nos cotidianos urbanos.  

 

 Identificar os aspectos sociais e 
econômicos da região. 
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2. Região Nordeste:  

- Aspectos físicos da região.  

- Ocupação e exploração.  

- As sub-regiões.  

- Turismo.  

- Produção econômica.  

- População.  

- Impactos ambientais.  

 

3. Região Sudeste:  

- Aspectos físicos da região.  

- Ocupação.  

- Produção econômica.  

 - População e urbanização.  

 -  Impactos ambientais. 

 

4. Região Centro-oeste:  

 - Aspectos físicos da região.  

 - Ocupação e exploração.  

 - Produção econômica.  

 - População.  

 - Impactos ambientais.  

 

5. Região Sul:  

 - Aspectos físicos da região.  

 - Ocupação e exploração.  

 - Produção econômica.  

 - População.  

 - Impactos ambientais. 
 

 

 Comparar as características da 

população das diversas regiões, 

quanto à distribuição e condições 

socioeconômicas.  

  Reconhecer a localização espacial 

das indústrias no Brasil.  

 Compreender a relação entre as 

características econômicas da 

sociedade brasileira e a produção do 

espaço.  

 Identificar os elementos da natureza 

em seus aspectos geológicos, 

geomorfológicos e hidrológicos e as 

transformações culturais regionais.  

 Reconhecer os aspectos principais 

dos diferentes tipos de clima no 

Brasil.  

 Explicar a relação existente entre o 

consumo da natureza e a 

sustentabilidade ambiental.  

 Analisar os impactos ambientais 

produzidos pela relação sociedade e 

natureza nos cotidianos urbanos.  

 Conhecer o espaço rural brasileiro e 

suas principais atividades 

desenvolvidas. 

  Compreender a relação entre as 

características econômicas da 

sociedade brasileira e a produção do 

espaço. 

 
 

GEOGRAFIA – 5ª FASE (8º e 9º ano)  

1º Bimestre 

Eixo Temático: A Regionalizaçào do Espaço Mundial 

Conteúdos Habilidades 

1. Classificações:  

 

 - Capitalismo e socialismo.  

 - Países do Norte e países do Sul.  

 - O mundo multipolar, bipolar e unipolar.  

 - Regionalização pelo nível de 

desenvolvimento.  



 Reconhecer a velocidade e eficiência 

dos transportes e da comunicação em 

decorrência do desenvolvimento 

técnico-científico em processo de 

globalização em curso.  

 Entender temas e aspectos da 
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 - Regionalização de acordo com o IDH.  

 

 

 

 

 

espacialidade das cidades que informam 

as transformações sob a ótica da 

globalização.  

 Reconhecer a formação dos blocos 

econômicos regionais como uma das 

características do atual estágio do 

capitalismo. 

  Perceber as diferenças entre as várias 

modalidades de integração econômica e 

ter noções básicas sobre os principais 

blocos de cada continente.  

 Compreender que existe uma relação 

entre os acontecimentos econômicos 

nacionais e os mundiais, percebendo 

suas dimensões sociais e culturais e seu 

impacto no dia a dia de cada povo.  

 Compreender que os fluxos da 

globalização se dão em redes, embora 

não atinjam todos os lugares do mundo.  

 
 

Eixo Temático: O Continente Americano 
 

1. Localização e regionalização. 

2. Formação histórica.  

3. Aspectos físicos:  

 Relevo. 

 Hidrografia. 

 Clima. 

 Vegetação.  

 

4. População e economia.  

5. América Latina.  

6. América Central.  

7. América do Norte.  
 



 Localizar o continente americano.  

 Identificar os países que fazem 

parte desse continente.  

 Identificar as origens das 

diferenças entre as formas de 

desenvolvimento e conhecer as 

formas de colonização dos países 

da América.  

 Comparar as diferentes formas de 

organização social, política, 

econômica e cultural do continente 

americano.  

 Conhecer as características 

naturais do continente americano.  

 Identificar e conhecer os países 

do continente americano.  

 

 

 

 
 



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

2º SEGMENTO/EJA 

 

 

97 

 

 

GEOGRAFIA – 5ª FASE (8º e 9º ano) 

2º Bimestre

Eixo Temático: Oceania e Antártida 

Conteúdos Habilidades 

 
 

1. Oceania:  

 - Aspectos gerais.  

 - Austrália.  

 - Nova Zelândia.  

 - Demais arquipélagos.  

 - Colonização e população.  

 - Economia, recursos minerais e 

energia.  

 - Aspectos físicos.  

 

 
 

 Localizar a Oceania no mapa.  

 Identificar os países que fazem parte 

desse continente. 

 Entender a posição da Austrália e da 

Nova Zelândia na configuração atual.  

 Caracterizar a geografia da Oceania, 

considerando a distribuição das terras 

emersas, formação geológica e relevo.  

 Identificar elementos constitutivos dos 

aspectos naturais da Oceania.  

 Identificar as características sociais e 

econômicas da Oceania.  
 

 
2. Antártida:  

 - Aspectos físicos.  

 - Expedições e pesquisas  

 
 



 Localizar a Antártida no mapa. 

  Desenvolver conceitos e 

informações geográficas sobre os 

aspectos físicos, os tipos de 

ocupação e os principais tratados 

referentes à Antártida.  

 Identificar a Antártida como um 

laboratório de pesquisa dos 

fenômenos naturais.  

 Analisar a participação cientifica do 

Brasil na Antártida.  

 Analisar as questões ambientais 

concernentes à ocupação humana.  

 
 

Eixo Temático: Continente Africano 

Conteúdos Habilidades 
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1. O processo de colonização gerando 

diferenças internas e as regiões 

africanas:  

- A importância econômica da África 

na primeira colonização.  

- As áreas de maior ocupação 

populacional e as principais cidades do 

continente.  

- As principais atividades econômicas 

e os interesses das grandes potências 

mundiais.  

- A questão social e as condições de vida.  

- O crescimento populacional e a 

distribuição das populações étnicas.  

 - Conflitos tribais.  

 - A áfrica do Sul como país periférico 

industrial.  

 - O “apartheid”.  

 - Aspectos físicos.  

 

 

 

 

 

 

 



 Localizar o continente africano no 

mapa.  

 Identificar os países que fazem parte 

desse continente.  

 Compreender a regionalização da 

África e suas diferenças.  

 Compreender o continente africano 

como um território diverso cultural, 

social e etnicamente.  

 Reconhecer o papel da colonização 

na organização do espaço africano. 

 Analisar situações representativas 

das desigualdades regionais dos 

países africanos, do ponto de vista 

étnico, cultural e socioeconômico.  

 Investigar as raízes da segregação 

racial na África do Sul (apartheid).  

 Caracterizar os aspectos naturais do 

continente africano.  

 Reconhecer sua organização 

político-administrativa.  

 Discutir e refletir sobre as principais 

causa da fome na África.  

 Identificar as características da 

qualidade de vida da população por 

meio de análise de indicadores 

socioeconômicos.  
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GEOGRAFIA – 5ª FASE (8º e 9º ano)  

3º Bimestre 

Eixo Temático: O Contexto Asiático com o Mundo 

Conteúdos Habilidades 
 

1. Os Tigres Asiáticos, a China, o mundo 

Indiano e o Oriente Médio:  

 - Os Tigres Asiáticos no contexto atual.  

 - As condições de vida e a economia dos 

países asiáticos.  

 - As mudanças na produção do espaço 

chinês em diferentes épocas.  

 - A natureza dos países e a relação com o 

seu processo de ocupação e organização 

social e econômica.  

 - Os setores econômicos e a economia 

mundial.  

 - Os fatores que fazem hoje da China  

um dos países que mais crescem 

economicamente.  

- O processo de formação da Índia.  

- A Índia no contexto histórico-político 

mundial.  

- A importância do Oriente Médio e os 

interesses das grandes potências pela 

região.  

- A situação social e política de cada um 

dos países que constituem o Oriente 

Médio.  

- Conflitos.  

- Aspectos Físicos.  

 

 
 

 

 Localizar o continente asiático no 

mapa.  

 Identificar os países que fazem 

parte desse continente.  

 Compreender a pluralidade 

cultural da Ásia.  

 Caracterizar o desenvolvimento 

econômico de seus principais 

países.  

 Caracterizar o Oriente Médio.  

 Entender os grandes conflitos 

geopolíticos.  

 Compreender os Movimentos 

Terroristas.  

 Compreender a distribuição da 

população, as políticas de 

controle demográfico e o 

crescimento demográfico. 

  Identificar os principais aspectos 

fisiográficos do continente 

asiático.  

 

 

 

 

 

 

2. Japão:  

     - O Japão no contexto geográfico 

mundial.  

- População e qualidade de vida.  

- Cultura japonesa.  

- Crescimento econômico e posição no 

quadro econômico mundial do século 

XX.  

 

 
 

 Valorizar as atitudes de 

organização da população japonesa 

de isolamento após a Segunda 

Guerra e a abertura de sua 

economia para o mundo como uma 

potência mundial em tecnologia e 

crescimento econômico.  

 Caracterizar a cultura japonesa.  
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GEOGRAFIA – 5ª FASE (8º e 9º ano) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: O Continente Europeu 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Europa:  

 - Processo de ocupação.  

 - Diferenças étnicas.  

 - Processo político e econômico.  

 - Formação da União Européia.  

 - Rússia.  

 - Aspectos Físicos.  

 

2. CEI:Comunidade dos Estados 

Independentes  

  - Revolução de 1917.  

 - Formação da URSS no contexto  

histórico-político-industrial.  

- Transformações ocorridas na era 

Gorbatchev.  

- Mudanças políticas a partir de 1991 

(Formação da CEI).  

 

 

 
 

 

 Localizar o continente europeu no mapa.  

 Identificar os países que fazem 

parte desse continente.  

 Relacionar os aspectos 

históricos à organização 

espacial da Europa.  

 Caracterizar os aspectos físicos 

do continente europeu.  

 Reconhecer as características 

da população européia no ue 

se refere à  

 natalidade e expectativa de 

vida.  

 Compreender a realidade dos 

imigrantes nos países da 

Europa.  

 Identificar e reconhecer os 

principais tipos de indústrias 

européias.  

 Caracterizar o turismo na região 

européia.  
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17.4.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

O professor deve organizar e selecionar recursos ou estratégias de ensino 

que permitam aos alunos fazerem uma leitura do mundo e de suas contradições, 

ampliar suas noções, construir e reconstruir conceitos. Essa leitura não pode 

basear-se apenas em informações que descrevam paisagens, representando a 

realidade como se ela constituísse um inventário. Deve lançar mão de estratégias 

diversificadas – textos, imagens, representações gráficas, ou mesmo estudo do meio 

– de modo que os alunos construam competências para ler e escrever nas 

diferentes linguagens utilizadas pelos geógrafos nos dias atuais. Além disso, é 

necessário escolher recursos didáticos que possibilitem uma reflexão conjunta do 

professor e dos alunos: 

- sobre os diferentes usos do espaço por diferentes personagens e grupos que 

ocupam e ocuparam os diversos lugares. 

- que procure responder como, por que e para que os diferentes grupos 

culturais ou os sujeitos utilizam e desfrutam dos objetos, técnicas e sistemas de 

ações em sua época. 

- que possibilite ainda desvendar os pressupostos teóricos que cada autor dos 

textos, imagens e materiais utilizados tem sobre o espaço. 

- isto implica considerar a dimensão histórica dos fenômenos geográficos, nos 

diferentes lugares, indispensável à análise e à interpretação de fatos, situações ou 

dados. 
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                                                         HISTÓRIA 
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17.5 HISTÓRIA 

 

17.5.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

O ensino de História visa compreender o funcionamento da sociedade, como os 

indivíduos percebem e compreendem o que aconteceu e o que está acontecendo no 

mundo. Busca entender a realidade, procurando incentivá-lo a ser um cidadão ativo 

em sua comunidade estabelecendo relações entre a vida individual e social. 

Cada acontecimento histórico apresenta sua organização, seus aspectos 

políticos, sociais e econômicos de acordo com as diferentes temporalidades. 

Portanto, cabe ao docente a necessidade de conhecer a especificidade dos alunos, 

seu perfil socioeconômico, cognitivo e afetivo, questionar informações, concepções e 

valores já interiorizados desenvolvendo a capacidade de opinar sobre as questões 

históricas e ampliar seus conhecimentos por meio da interação de sua realidade, 

convívio social. 

Além de questionar sobre as questões históricas, é preciso que se compreenda 

a complexa realidade do mundo contemporâneo, procurando incentivá-los a 

participação social como cidadãos ativos nas comunidades. 

Neste sentido, o ensino de História na Educação de Jovens e Adultos contribui 

para o resgate e valorização dos diferentes povos e culturas, diálogos das 

experiências dos alunos, reflexão sobre suas identidades de fazer da 

heterogeneidade dos alunos um fator de enriquecimento para compreender melhor o 

mundo e a sociedade em que vivem, para que o indivíduo possa encontrar 

alternativas, soluções individuais ou coletivas em busca de melhoria de suas 

condições sociais. 
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17.5.1. OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Estabelecer relações entre a vida individual e social, identificando relações 

sociais em seu próprio grupo de convívio, na localidade, na região e no país, 

relacionando-as com outras manifestações, em outros tempos e espaços. 

 

a)  Objetivos Específicos  

 

- Situar acontecimentos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. 

- Reconhecer que o conhecimento histórico é parte do conhecimento 

interdisciplinar. 

- Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias 

coletivas. 

- Questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, 

conhecendo formas político-institucionais e organizações da sociedade civil 

que permitam atuar sobre a realidade. 

- Dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, 

aprendendo a observar e colher informações de diferentes paisagens e 

registros escritos, iconográficos, sonoros e materiais. 

-Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social. 

-Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e povos, como 

condição para fortalecer a democracia, respeitando-se as diferenças e lutando 

contra as desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

2º SEGMENTO/EJA 

 

 

105 

 

 

  17.5.3 CONTEÚDOS E HABILIDADES5 

 

HISTÓRIA - 4ª Fase (6º e 7 ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Identidade, Memória e História Local 

Conteúdos Habilidades 

 

1. História, cultura e tempo  

- História e fontes históricas 

- Cultura e tempo. 

 

2. O legado dos nossos antepassados 

- Os primeiros povoadores da Terra 

- A Pré-história brasileira 

- Indígenas: diferenças e semelhanças 

- A Amazônia pré-colonial (+/-12 mil 

anos a.C ao séc.XV). 

 - Expansão marítima europeia. 

 - A chegada dos europeus. 

 - O encontro de dois mundos. 

 

 

 Conceituar História. 

 Analisar a importância da História na vida de 

cada um e sua função social. 

 Definir o que são fontes históricas e seu 

valor para a Ciência.  

 Caracterizar tempo. 

 Demonstrar a importância da 

temporalidade. 

 Reconstruir o modo de vida das sociedades 

primitivas, contextualizando tempo e espaço. 

 Compreender o papel dessas primeiras 

sociedades na formação do continente. 

 Diferenciar costumes e hábitos dos 

europeus daqueles praticados pelos 

indígenas. 

 Conhecer os principais aspectos que 

caracterizam a Amazônia durante a fase pré-

colonial. 

 Contextualizar o processo de expansão 

marítima que levou a chegada ao continente 

americano. 

 Analisar a chegada dos europeus e discutir a 

ideia de descobrimento. 

 Discutir o papel do indígena na sociedade 

atual e o legado do processo de colonização 

na História. 

  

 

 

 

 

                                                 
5
 Os conteúdos relacionados aos Fundamentos da História do Amazonas serão ministrados ao longo de todos os 

períodos da EJA, bem como, os referentes à História e Cultura Afro-brasileira e dos povos indígenas, conforme 

Leis Nºs 11.645/08 e 10.639/03. 
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HISTÓRIA - 4ª Fase (6º e 7 ano) 

2º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecendo a História da Humanidade 

Conteúdos Habilidades 

 

1.Vida urbana: Oriente e África. 

- Mesopotâmia. 

- O Egito antigo. 

- A Núbia e o reino de Kush. 

- Hebreus, Fenícios e Persas. 

- China. 

2.A luta por direitos. 

- O mundo grego e a democracia. 

- A cultura grega. 

- Roma antiga. 

- O Império Romano. 

- A crise de Roma e o Império Bizantino. 

 

 

 Localizar em mapa atual países e rios 

situados na região da antiga Mesopotâmia 

e comparar com mapa histórico. 

 Entender a importância da invenção da 

escrita para o desenvolvimento das 

atividades comerciais nas civilizações 

Núbia, egípcia e mesopotâmica. 

 Reconhecer o importante papel político 

das mulheres em determinados períodos 

da história da Núbia. 

 Interpretar a linha do tempo das 

civilizações antigas. 

 Localizar no tempo os principais 

acontecimentos da história antiga chinesa 

e indiana. 

 Identificar os principais grupos sociais 

existentes na Índia e na China antigas. 

 Reconhecer o papel dos fenícios na 

criação do alfabeto. 

 Identificar os principais momentos da 

história dos antigos hebreus. 

 Reconhecer que as tradições judaicas que 

sobrevivem até hoje fazem parte da 

memória histórica e religiosa dos judeus. 

 Localizar e caracterizar a região onde se 

desenvolveu a civilização grega. 

 Conhecer a formação do povo grego e os 

tempos homéricos. 

 Conhecer como as cidades-estados se 

formaram. 

 Conhecer e diferenciar a cidade de 

Esparta e Atenas. 

 Compreender os conceitos de democracia 

e oligarquia e diferenciá-los. 

 Identificar as principais mudanças ocorria 

em Roma com a expansão das 
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conquistas. 

 Diferenciar as características que 

definiam, em Roma, o cidadão, o não 

cidadão livre e o escravo. 

 Reconhecer na civilização romana dois 

períodos distintos de administração 

política (república e Império). 

 Reconhecer os fatos históricos do início 

da religião e do final do império romano. 

 

 

HISTÓRIA - 4ª Fase (6º e 7 ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecendo a História da Humanidade 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Diversidade e discriminação religiosa 

- Os Francos. 

- O feudalismo. 

-Os Árabes e o Islamismo. 

- A África negra antes dos europeus: o 

Império Mali e o Reino do congo. 

- China medieval. 

2. Monarquistas nacionais: passado e 

presente. 

- Mudanças no feudalismo. 

- Fortalecimento do poder dos reis. 

 

 Identificar os diversos grupos sociais na 

sociedade feudal, no mundo árabe e na 

África. 

 Caracterizar as condições de vida na 

sociedade feudal, identificando 

situações próximas nos dias atuais. 

 Analisar e compreender a servidão, no 

mundo feudal, estabelecendo sua 

relação com a posse da terra. 

 Analisar a importância da Igreja no 

período medieval, observando que a 

cultura popular resistiu. 

 Identificar e debater os valores da 

cultura islâmica. 

 Compreender a diversidade cultural do 

continente africano. 

 Caracterizar os “Tempos Modernos” 

como um período de transição. 
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HISTÓRIA - 4ª Fase (6º e 7 ano) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: O Encontro de Mundos Diferentes 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Arte e religião. 

- Renascimento e humanismo. 

- Reforma e contrarreforma. 

- Absolutismo. 

 

2. Nós e os outros. 

- As grandes Navegações. 

- Astecas, Incas e Maias. 

- Os Tupis e os portugueses: encontros 

e desencontros. 

- Colonização espanhola da América. 

- As expedições espanholas na 

Amazônia quinhentista. 

- Colonização portuguesa: 

administração. 

- A Conquista portuguesa da Amazônia 

(1616-1640). 

- Economia e sociedade colonial 

açucareira. 

- A escravidão. 

 

 

 Discutir os princípios norteadores do 

movimento renascentista e contextualizar 

as circunstâncias que levaram a sua 

ocorrência. 

 Analisar os aspectos que levaram a 

ocorrência da Reforma Protestante. 

 Identificar a Contrarreforma como um 

fenômeno de reação da Igreja Católica ao 

avanço protestante. 

 Identificar e caracterizar o Absolutismo, 

bem como seus impactos para a 

sociedade europeia. 

 Conhecer o processo de reconhecimento 

e dominação das expedições espanholas 

e portuguesa na Amazônia. 

 Determinar as mudanças no mapa 

mundial, provocadas pelas navegações. 

 Relacionar a formação do Estado Nacional 

com as práticas mercantilistas. 

 Analisar a efetivação do processo de 

colonização e suas particularidades. 

 Compreender o processo de cultivo da 

cana-de-açúcar e suas consequências. 

 Analisar e caracterizar a sociedade 

formada a partir da exploração do açúcar. 

 Debater a escravidão, suas diversas 

formas e aplicação na colônia. 

 

 

HISTÓRIA - 5ª Fase (8º e 9ª ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Modernidade  

Conteúdos Habilidades 

 

1. Revoluções burguesas do século 

XVIII. 

 

 Discutir os fatores que levaram ao 

pioneirismo industrial inglês. 
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- Revolução Industrial. 

- A independência das colônias inglesas 

na América. 

- Revolução Francesa. 

 

2. Africanos no Brasil. 

- Dominação e resistência. 

 

3. A sociedade mineradora. 

- A corrida do ouro. 

 

4. A emancipação política do Brasil. 

- Conjuração Mineira. 

- Conjuração Baiana. 

- A família real no Brasil. 

- A revolução do Porto. 

  

 Caracterizar as influências da Revolução 

Industrial na sociedade moderna. 

 Interpretar a Revolução Americana dentro 

de contexto mais amplo, de fim a 

submissão à metrópole. 

 Refletir sobre as experiências históricas e 

produções culturais do negro, na África e 

no Brasil, entendidas como matriz da 

sociedade e identidades brasileiras.  

 Compreender o desenvolvimento da 

atividade mineradora, sua importância 

para o contexto e o desenvolvimento de 

sua sociedade. 

 Contrapor a Inconfidência Mineira e a 

Conjuração Baiana. 

 Discorrer sobre os aspectos que levaram 

a família real portuguesa a fugir para o 

Brasil e seus desdobramentos. 

 Analisar as revoluções de 1817 e do Porto 

dentro do contexto da independência. 

 

HISTÓRIA - 5ª Fase (8º e 9ª ano) 

2º Bimestre 

Eixo Temático: A construção da Identidade Nacional 

Conteúdos Habilidades 

1. O reinado de D. Pedro I. 

- As lutas pela independência. 

- Uma constituição para o Brasil. 

- A Capitania de S. José do Rio Negro. 

- O Amazonas Imperial (1822 a 1850). 

- A Província do Amazonas (1850 a 

1899). 

- A Confederação do Equador. 

- A crise do império brasileiro. 

- Período Regencial. 

- Unidades ameaçadas. 

- As rebeliões regenciais. 

 

2. O Reinado de D. Pedro II. 

- Modernização e imigração. 

- O golpe da maioridade. 

- Os partidos políticos do Segundo 

 Discutir a centralização política implantada 

por D. Pedro I. 

 Averiguar os diferentes projetos e pontos de 

vista sobre a independência do Brasil. 

  Conhecer o processo de criação e 

importância da Capitania de S. José do Rio 

Negro. 

  Conhecer as principais características no 

Amazonas durante o Império. 

  Contribuir para a reflexão acerca do 

processo que culminou com a criação da 

Província do Amazonas. 

  Interpretar o Projeto Constitucional da 

Mandioca e sua proposta de restringir os 

poderes do Imperador. 

 Avaliar as causas da Confederação do 

Equador. 
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Reinado. 

- A economia do Segundo Reinado. 

- Imigrantes no Brasil. 

- A Guerra do Paraguai. 

 

3. Abolição e República. 

- O processo que conduziu a república. 

- A Consolidação da República. 

- A república das oligarquias. 

- O Amazonas na 1ª República. 

 Relacionar a abdicação do trono ao 

desgaste da imagem de D. Pedro I e as 

crises econômicas e sociais. 

 Relacionar à implantação da Regência a 

crise política relacionada à abdicação. 

 Abordar as revoltas regenciais, seus 

contextos motivacionais e consequências. 

  Contextualizar a ascensão de D. Pedro II. 

 Caracterizar as disputas políticas entre as 

diversas tendências políticas. 

 Analisar o processo de desenvolvimento 

das manufaturas, o papel de homens como 

Mauá e ou surtos de industrialização. 

  Discutir os impactos proporcionados pelas 

políticas que levaram a abolição e as 

práticas de atração de imigrantes. 

 Compreender os fatores que levaram a 

Guerra do Paraguai. 

 Verificar a Importância da Lei Áurea para a 

sociedade brasileira e seus impactos. 

 Destacar a ascensão das ideias 

republicanas. 

 Analisar o domínio político exercido pelas 

oligarquias rurais. 

 Conhecer o processo, estrutura e 

importância da economia gomífera para o 

Amazonas e o mundo. 

HISTÓRIA - 5ª Fase (8º e 9ª ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: Profundas Transformações na História Humana 

Conteúdos Habilidades 

1. Primeira Guerra Mundial. 

- Rivalidades imperialistas. 

- A paz armada. 

- As fases da guerra. 

- A Liga das Nações. 

 

2. A Grande Depressão, Fascismo e 

Nazismo. 

- Os anos felizes. 

- O New Deal. 

- A ascensão do nazifascismo. 

 Relacionar o desenvolvimento da indústria 

à Primeira Guerra Mundial e ao surgimento 

do movimento operário. 

  Relacionar os resultados da Primeira 

Guerra, da Crise de 1929 aos regimes 

totalitários. 

  Analisar os mecanismos de recuperação 

econômica utilizados pelos Estados Unidos. 

  Caracterizar o Nazismo e Fascismo. 

 Analisar como se deu o processo da 

Segunda Guerra Mundial e as suas 
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A Segunda Guerra Mundial. 

 

3. Era Vargas. 

-Tenentismo antes 1930. 

- Governo Provisório. 

- O Estado Novo. 

consequências. 

 Debater a ascensão política de Getúlio 

Vargas. 

 Identificar os principais motivos e 

características que conduziram ao Estado 

Novo. 

 

HISTÓRIA - 5ª Fase (8º e 9ª ano) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: A Difícil Construção de uma Nova Cidadania 

Conteúdos Habilidades 

1. O Governo de JK. 

- Construção de Brasília. 

- Anos dourados. 

 

2. O Regime Militar. 

- O governo de Castelo Branco, Costa e 

Silva, Médice, Geisel, João Figueiredo e 

José Sarney. 

 

3.O governo de Collor. 

 

4. O Governo de Fernando Henrique 

Cardoso e as práticas neoliberais. 

 

5.O Governo Lula. 

 

6. O Governo Dilma Roussef. 

- Impeachment ou Golpe. 

 

- O Amazonas Hoje: 

   Questão Étnica. 

   Questão do Mestiço. 

   Cultura. 

   Cidadania. 

 Caracterizar a ascensão política de JK e 

suas práticas desenvolvimentistas. 

  Identificar as características dos Anos 

Dourados. 

 Explicitar a crise que fomentou a reação 

dos militares. 

 Caracterizar as transformações políticas e 

econômicas ocorridas no Brasil durante o 

período militar. 

 Compreender como se deram os 

movimentos pelas eleições diretas e 

anistia. 

  Analisar as eleições de 1989, a ascensão 

do PT e o Plano Real. 

 Discutir as práticas neoliberais do governo 

FHC. 

  Analisar a gestão de Luís Inácio Lula da 

Silva, os avanços e retrocessos ao longo 

de dois mandatos. 

 Analisar o governo de Dilma Roussef, 

seus planos econômicos, políticos e 

sociais. 

  Compreender o processo de 

impeachment do governo Dilma Roussef. 

  Identificar a situação atual do estado do 

Amazonas frente às questões que 

envolvem o homem em todos os aspectos 

sociais. 
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17.5.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

 

De modo geral, os conhecimentos históricos tornam-se significativos para os 

alunos, como saber escolar e social, quando contribuem para que eles reflitam sobre 

suas vivências e suas inserções históricas. Por essa razão, é fundamental que 

aprendam a reconhecer costumes, valores e crenças em suas atitudes e hábitos 

cotidianos e nas organizações da sociedade; a identificar os comportamentos, as 

visões de mundo, as formas de trabalho, as formas de comunicação, as técnicas e 

as tecnologias em épocas datadas; e a reconhecer que os sentidos e significados 

para os acontecimentos históricos e cotidianos estão relacionados com a formação 

social e intelectual dos indivíduos e com as possibilidades e os limites construídos 

na consciência de grupos e de classes. Assim o trabalho com diferenças e 

semelhanças, bem como continuidades e descontinuidades, tem o objetivo de 

instigá-los à reflexão, à compreensão e à participação no mundo social. 

É tarefa do professor criar situações de ensino para os alunos 

estabelecerem relações entre o presente e o passado, o particular e o geral, as 

ações individuais e coletivas, os interesses específicos de grupos e as articulações 

sociais. Podendo ser privilegiadas as seguintes situações didáticas: 

 Questionar os alunos sobre o que sabem, quais suas idéias, opiniões, 

dúvidas e/ou hipóteses sobre o tema em debate e valorizar seus conhecimentos. 

 Propor novos questionamentos, fornecer novas informações, estimular a 

troca de informações, promover trabalhos interdisciplinares. 

 Desenvolver atividades com diferentes fontes de informação (livros, 

jornais, revistas, filmes, fotografias, objetos etc.) e confrontar dados e abordagens. 

 Trabalhar com documentos variados como sítios arqueológicos, 

edificações, plantas urbanas, mapas, instrumentos de trabalho, objetos cerimoniais e 

rituais, adornos, meios de comunicação, vestimentas, textos, imagens e filmes.  

 Ensinar procedimentos de pesquisa, consulta em fontes bibliográficas, 

organização das informações coletadas, como obter informações de documentos, 

como proceder em visitas e estudos do meio e como organizar resumos. 
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 Promover estudos e reflexões sobre a presença na atualidade de 

elementos materiais e mentais de outros tempos e incentivar reflexões sobre as 

relações entre presente e passado, entre espaços locais, regionais, nacionais e 

mundiais. 

É importante que o professor sempre explicite sua proposta de trabalho para 

os estudantes e retome, algumas vezes, a proposta inicial a fim de que eles possam 

decidir sobre novos procedimentos no decorrer das atividades. Entre as pesquisas 

realizadas, algumas podem ser descartadas e outras confrontadas em um processo 

de avaliação da importância de suas informações. Imagens podem ser selecionadas 

entre as muitas recolhidas, para reforçarem argumentos defendidos ou por 

revelarem situações não imaginadas. Textos sobre episódios do passado podem ser 

organizados para demonstrarem a especificidade no modo de pensar da época e 

exemplificarem conflitos entre grupos sociais. 
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                                                   ARTE 
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17.6 ARTE 

 

17.6.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

O conhecimento artístico nas escolas brasileiras é garantido pela LDBEN   

nº 9.394/96 ao afirmar que a arte6 – em suas quatro linguagens Artes Visuais, 

Música, Teatro e Dança – tem como objetivo promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos.  

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma 

compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina 

que nossas experiências geram um movimento de transformação permanente, que é 

preciso reordenar referências a cada momento, ser flexível. Isso significa que criar e 

conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. 

Na Educação de Jovens e Adultos, a disciplina pode conduzir o aluno para 

uma formação cultural abrangente, possibilitando a sua compreensão como objeto 

sócio-histórico contextualizado. È esse tipo de formação que desenvolve a 

capacidade de entender a sociedade em seus diversos momentos estéticos, bem 

como romper com os paradigmas, abrindo horizontes para novas perspectivas de 

enfrentamento da realidade. 

Os conteúdos aqui selecionados estão estruturados a partir de três eixos de 

aprendizagem: produzir, apreciar e contextualizar.7 A produção se refere ao fazer 

artístico, como construção e representação. A apreciação está no âmbito da 

recepção, interpretação e fruição da obra de arte. A contextualização situa a obra de 

arte no tempo, relacionando-a como produto histórico e social.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam o ensino e a aprendizagem 

de conteúdos que colaborem para a formação do cidadão, propiciando ao aluno a 

aquisição de conhecimentos que lhe permitam situar à produção de arte como objeto 

sócio-histórico, contextualizado nas culturas.  

                                                 
6
 Quando arte for grafada com letra maiúscula diz respeito à área de conhecimento, quando for grafada com letra 

minúscula refere-se ao componente curricular. 
7
 Estabelecido no Parâmetro Curricular Nacional de Arte. 
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Nesta Proposta Pedagógica, as linguagens artísticas (Artes Visuais, Música, 

Dança e Teatro) não estão relacionadas à polivalência, mas a um trabalho 

específico de cada uma delas. Por este motivo, orientamos que o professor use 

apenas o quadro correspondente a sua formação acadêmica. Ressaltamos que, os 

conteúdos estão organizados de maneira a atender às aprendizagens no domínio do 

conhecimento artístico e estético, seja no exercício do próprio processo criador, pelo 

fazer, seja no contato com obras de arte e outras manifestações presentes nas 

culturas ou na natureza. 

 

 

17.6.2 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Possibilitar o desenvolvimento de competências estéticas e artísticas nos 

educandos, nas diversas modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Música, 

Teatro e Dança), para que ele possa compreender melhor o mundo 

contemporâneo, propiciando uma maneira diferente de relacionar-se com a 

cultura. 

 

b) Objetivos Específicos  

 

- Experimentar e explorar as diversas possibilidades artísticas, utilizando a arte 

como linguagem. 

- Conhecer e experimentar materiais, instrumentos e procedimentos nas 

diversas linguagens artísticas, utilizando-os em seus trabalhos pessoais e 

identificando-os na apreciação e na contextualização artística. 

- Identificar, relacionar e compreender a arte como fato histórico 

contextualizado nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo 

observar as produções presentes no entorno, assim como as demais do 

patrimônio cultural e do universo natural. 
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- Identificar, relacionar e compreender os diferentes campos da arte e suas 

relações com o mundo do trabalho. 

- Compreender a arte como fonte de conhecimento estético e perceptivo. 

- Saber observar, analisar e interpretar as diferentes linguagens artísticas, 

como forma de aprimoramento pessoal perceptivo e conceitual. 

- Desenvolver o senso de apreciação critica frente à multiplicidade cultural e 

estética. 

- Reconhecer as significações e funções sociais da arte. 

- Ampliar o repertório cultural e artístico como forma de expansão de sua 

capacidade de expressão, comunicação e ação. 

 

17.6.3 CONTEÚDOS E HABILIDADES 

 

ARTE - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Artes Visuais 

Conteúdos Habilidades 

1. Introdução: 

- Linguagem Artística: Artes Visuais. 

- Utilidade e possibilidade da Arte:  

- Arte como trabalho. 

- Arte como produto de consumo. 

- Conceito e origem das Artes Visuais. 

- Elementos básicos da Linguagem 

Visual. 

- Pintura: cor, luz e volume. 

 Conhecer as diversas possibilidades das 

linguagens artísticas. 

 Reconhecer a importância das artes 

visuais na sociedade e na vida dos 

indivíduos. 

 Usar vocabulário adequado às artes 

visuais. 

 Entender a arte como produto do 

trabalho de um artista. 

 Compreender a relação da arte com  o 

consumo. 

 Conhecer o processo de origem e 

desenvolvimento das Artes Visuais. 

 Reconhecer a presença das  

 Artes Visuais nos diversos espaços 

sociais. 

 Produzir trabalhos da cultura popular 

relacionados aos conteúdos do 

cotidiano.  
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2. Contextualização: 

- Matrizes Culturais Brasileiras: 

influências européia, indígena e 

africana. 

- Artes Visuais e Artistas de Manaus 

em diferentes épocas. 

- Grandes Obras da

 Humanidade e suas influências 

na arte brasileira. 

- Grandes Artistas da Humanidade e 

representantes da arte no  o Brasil. 

- História da arte: Da arte rupestre a 

idade média. 

 Conhecer e valorizar os artistas de 

diversas épocas e estilos. 

 Identificar e reconhecer os 

elementos das matrizes culturais 

brasileiras em diversas obras visuais. 

 Reconhecer a importância da arte e 

da cultura popular local. 

 Compreender e saber identificar a 

Arte como fator histórico 

contextualizado nas diversas culturas, 

conhecendo, respeitando e podendo 

observar as produções presentes no 

entorno, assim como as demais do 

patrimônio cultural e do universo 

natural 

 Identificar a existência de diferenças 

nos padrões artísticos e estéticos. 

 Conhecer as diversas manifestações 

artísticas presentes no município de 

Manaus. 

 Reconhecer a arte como: produto da 

cultura, reflexo das características de 

um povo, forma de denuncia, 

resistência e reflexão. 

 Conhecer a estrutura e organização 

da arte e suas origens e períodos 

históricos. 

 

ARTE - 4ª FASE (6º e 7º ano)  

2º Bimestre 

Eixo Temático: Música 

Conteúdos Habilidades 

1. Introdução: 

- Linguagem  Artística:Música. 

- Identidade e pluralidade cultural: 

festas e danças populares. 

- Mitos e lendas brasileiras. 

- Conceito e origem da música. 

- Elementos básicos da linguagem 

musical: som, melodia, timbre e 

outros. 

- Instrumentos musicais: de corda, 

 Conhecer as diversas possibilidades 

das linguagens artísticas. 

 Reconhecer a importância das artes 

musicais na sociedade e na vida dos 

indivíduos. 

 Conhecer o processo de origem e 

desenvolvimento da música. 

 Usar vocabulário adequado ao 

analisar obras musicais.  

 Reconhecer a presença da música nos 
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sopro, percussão, tecla e eletrônicos. 

 

diversos espaços sociais. 

 Conhecer os  diversos instrumentos 

musicais relacionando suas funções no 

processo musical. 

 

 

2. Contextualização: 

- Matrizes Culturais Brasileiras 

e a influência europeia, indígena e 

africana. 

- Música e músicos de Manaus. 

Grandes obras musicais da 

humanidade e suas influências  no 

Brasil. 

- Compositores da humanidade / 

compositores brasileiros.  

- A música como recurso de 

aprendizagem. 

 

 Reconhecer a música como 

componente significativo na sociedade 

e na vida dos indivíduos. 

 Reconhecer a importância da arte e da 

cultura popular local. 

 Conhecer os vários elementos das 

matrizes culturais brasileiras (indígena, 

africana e européia). 

 Compreender a linguagem musical em 

suas dimensões estéticas, históricas e 

sociais. 

 Compreender a música  brasileira 

como expressão e constituição social 

do de seu povo. 

 Conhecer e valorizar os artistas e as 

obras musicais locais. 

 Conviver com as produções musicais 

de diversos períodos históricos. 

 Reconhecer os elementos da 

linguagem visual em diversas 

produções musicais. 

 Compreender a linguagem musical em 

suas  dimensões  estéticas,  históricas   

e sociais. 

 Conhecer e apreciar diversos gêneros 

musicais. 

 Reconhecer a arte como: produto da 

cultura, reflexo das características de 

um povo, forma de denúncia, 

resistência e reflexão. 
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ARTE - 4ª FASE (6º e 7º ano)  

3º Bimestre  

Eixo Temático: Teatro 

Conteúdos Habilidades 

1. Introdução: 

- Linguagem Artística: Teatro. 

- Conceito e origem de teatro. 

- Elementos básicos da linguagem 

teatral: expressão corporais, vocais, 

faciais, gestuais, ação e espaços.  

- Grandes nomes do teatro brasileiro. 

-Teatro como fonte de trabalho e 

consumo.  

 Conhecer as diversas possibilidades 

das linguagens artísticas. 

 Reconhecer a importância do teatro na 

sociedade e na vida dos indivíduos. 

 Utilizar vocabulário adequado ao 

analisar obras de teatro. 

 Entender a arte como produto do 

trabalho de um artista. 

 Compreender a relação da arte com o 

consumo. 

 Conhecer o processo de origem e 

desenvolvimento do teatro. 

 Reconhecer as manifestações teatrais 

nos diversos espaços sociais. 

 

2. Contextualização: 

- Matrizes Culturais Brasileiras: 

européia, indígena e africana. 

-Teatro em Manaus. 

- Artistas de teatro em Manaus. 

- Grandes obras teatrais da 

humanidade e obras do Brasil. 

- Grandes dramaturgos da 

humanidade (privilegiar o Brasil). 

 Identificar e contextualizar produções 

teatrais em suas diferentes  

manifestações no Brasil. 

 Reconhecer a importância da Arte e da 

Cultura Popular. 

 Ser capaz de apreciar criticamente 

espetáculos teatrais ao vivo, em vídeo, 

DVD, TV ou pela internet. 

 Relacionar imagens e textos 

correspondentes aos diversos períodos 

da produção artística, bem como 

desses em relação à arte 

contemporânea. 

 Identificar e contextualizar produções 

teatrais em suas diferentes  

manifestações no município de 

Manaus. 

 Compreender, apreciar e analisar as 

diferentes manifestações dramatúrgicas 

no Brasil. 

 Estabelecer relação entre as obras 

teatrais estudadas e a realidade social 

em Manaus. 

m080840
Realce

m080840
Realce
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ARTE - 4ª FASE (6º e 7º ano)  

4º Bimestre  

Eixo Temático: Dança 

Conteúdos Habilidades 

1. Introdução: 

- Linguagem Artística: Dança. 

- Utilidade e possibilidade da Arte. 

- Arte como trabalho. 

- Arte: produto de consumo. 

- Conceito e origem da Dança. 

- Elementos básicos da Dança. 

- Movimento corporal. 

- A dança como manifestação coletiva. 

 

  Reconhecer a importância da  dança na 

sociedade e na vida dos indivíduos. 

  Utilizar vocabulário adequado ao 

analisar espetáculos de dança. 

  Identificar os diversos elementos da 

dança. 

  Entender a arte como produto do 

trabalho de um artista. 

  Compreender a relação da arte com o 

consumo. 

  Conhecer o processo de origem e 

desenvolvimento da dança. 

 Explorar os espaços em grupos a partir 

da qualidade o movimento. 

 

2. Contextualização: 

- Matrizes Culturais

 Brasileiras: européia, indígena e 

africana. 

- A Dança no mundo. 

- A Dança no Brasil. 

- A Dança em Manaus. 

 

 Contextualizar a Dança na história da 

humanidade. 

 Identificar e contextualizar 

apresentações de Dança em suas 

diferentes manifestações no Mundo, no 

Brasil e em Manaus. 

 Apreciar, analisar e criticar obras de 

danças regionais e nacionais. 

 Estabelecer relação entre os 

espetáculos de Danças estudados e a 

realidade social em Manaus. 

 Reconhecer a Dança como instrumento 

de formação do cidadão pleno, que se 

comunica, se expressa e tem 

consciência da cultura na qual se 

insere. 
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ARTE - 5ª FASE (8º e 9º ano) 

1º Bimestre  

Eixo Temático: Artes Visuais 

Conteúdos Habilidades 

1. Produção Artística: 

- Desenho 

- Ponto, linha, plano e forma 

- Obras bidimendionais 

- Obras tridimensionais 

- Pintura: técnicas de pintura 

- Artesanato 

- Fotografia 

- Imagem 

 -Televisão 

- Cinema 

- Produções informatizadas. 

-Técnicas de Pintura com efeito 

marmorizado, pastel, carvão e 

releitura. 

2 - Contextualização 

- Patrimônio artístico e histórico 

- História da Arte Moderna e 

Contemporânea; 

- Arte popular amazonense. 

 

 Obras tridimensionais. 

 Usar vocabulário adequado ao 

analisar obras visuais.  

 Estudar os elementos formais e suas 

articulações com elementos da 

composição. 

 Produzir historia em quadrinhos; 

 Produzir obras visuais 

bidimensionais, utilizando-se de 

materiais e propostas diversas. 

 Produzir obras visuais 

tridimensionais, utilizando-se de 

materiais e propostas diversas. 

 Identificar  técnicas e procedimentos 

artísticos presentes nas Artes Visuais. 

 Conhecer, identificando e 

diferenciando diversos modos de 

representação visual. 

 Experimentar a leitura das obras 

visuais em diversos meios de 

comunicação. 

 Produzir obras visuais, utilizando-se 

de diversas técnicas e materiais. 

 Estabelecer relações entre temas 

retratados nas obras e os aspectos da 

vida social em Manaus e no Brasil. 

 Analisar criticamente obras visuais 

do ponto de vista sensível e analítico, 

levando em consideração as ideias, os 

símbolos e signos implícitos. 

 Realizar atividades com grafite e 

intervenções de obras artísticas. 

 Reconhecer a ate popular amazonense 

como componente significativo na 

sociedade e na vida do indivíduo. 
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ARTE - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

2º Bimestre 

Eixo Temático: Música 

Conteúdos Habilidades 

1. Apreciação: movimentos 

musicais: 

- Movimentos musicais populares:  

sertaneja, modinha, tropicalismo, 

bossa nova, jovem guarda. 

- Movimentos musicais afro-

brasileiros: samba, samba–enredo, 

choro, frevo.  

- Movimento musicais sociais: Funk, 

Hip-hop, eletrônica. 

- Movimentos  musicais populares: 

Lundu, lambada. 

- Movimentos folclóricos: Boi-bumbá, 

ciranda, quadrilha, cantigas.  

 

 

 Usar vocabulário adequado ao  analisar 

obras visuais. 

 Conhecer e diferenciar as diversas 

formas musicais populares do Brasil. 

 Articular percepção, imaginação, 

sensibilidade e conhecimento na 

apreciação artística (individual ou 

coletiva). 

 Analisar criticamente obras musicais. 

 Reconhecer, respeitar e valorizar 

dentro do âmbito familiar, do escolar e 

do regional a diversidade cultural. 

 Relacionar as obras musicais 

apreciadas com a experiência de vida e 

com a realidade social em Manaus. 

2. Produção Artística: 

- Cantar em grupo 

- Exercícios rítmicos 

- Instrumentos musicais 

 Interpretar músicas existentes, 

vivenciando um processo de expressão 

individual ou grupal, dentro e fora da 

escola. 

 Perceber e identificar os elementos da 

linguagem   musical   em    atividade  

de produção, explicitando-os por meio 

da voz, do corpo, de materiais sonoros 

e de instrumentos disponíveis. 

 Reconhecer a produção de músicas 

como possibilidade de expressão da 

personalidade. 

 Reconhecer as possibilidades 

expressivas da música. 

 Produzir apresentações musicais. 

 Desenvolver a percepção sonora a 

partir da produção de instrumentos 

musicais e/ou outros meios. 
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ARTE - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

3º Bimestre 

Eixo Temático: Teatro 

Conteúdos Habilidades 

1. Apreciação: 

- Elementos fundamentais do teatro: 

enredo, roteiro, espaço cênico, 

adereços, sonoplastia, iluminação, 

figurinos, cenografia. 

- Gêneros teatrais: drama, comédia, 

tragédia. 

- Formas de representação teatral: 

mímica, teatro de bonecos e rua, 

monólogo, novela e propaganda. 

- Filmes. 

- Manifestações Populares. 

 Identificar ações dramáticas em 

diferentes manifestações artísticas e no 

cotidiano. 

 Conhecer, distinguir e experimentar os 

diversos estilos teatrais. 

 Identificar a relação entre espaço, 

tempo rítmico e movimento em peças 

teatrais. 

 Reconhecer e compreender as 

propriedades comunicativas e 

expressivas     das     diferentes     

formas dramatizadas.  

 Produzir pequenas peças teatrais 

baseadas nos estilos apreciados. 

 

2. Produção Artística: 

- Jogos Teatrais. 

- Jogos Dramáticos. 

- Improvisação. 

 

 

 

 Ser capaz de criar, construir e 

interpretar personagens em diferentes 

espaços cênicos. 

 Experimentar e articular as expressões 

corporais, plásticas e sonoras. 

 Improvisar a partir de estímulos 

diversos: temas, textos dramáticos, 

poéticos, jornalísticos, imagens e sons. 

 Reconhecer as possibilidades 

expressivas do teatro. 

ARTE - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

4º Bimestre   

Eixo Temático: Dança 

Conteúdos Habilidades 

1. Apreciação: 

- Elementos básicos da dança: 

movimento corporal (rápido/lento), 

tempo, espaço, ponto de apoio, salto, 

giro, rolamento, expressão corporal e 

ritmo. 

- Gêneros da dança 

 Apreciar, analisando criticamente obras 

de danças regionais e nacionais. 

 Reconhecer o corpo como instrumento 

de trabalho em dança, respeitando-os. 

 Perceber a dança como possibilidade 

de construir imagens que expressem sob 

formas diversas um significado, uma 
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- Danças de apresentação. 

- Danças contemporâneas. 

- Danças populares. 

- Danças de salão. 

- Danças Folclóricas. 

- Expressão corporal/ritmo. 

 

2. Produção Artística: 

- Jogos de improvisação  e 

relaxamento. 

- Criação de coreografias. 

emoção e o ato, criando formas em 

movimento. 

 Perceber espaço, tempo,

 peso e sensibilidade estética. 

 Criar, coordenar gestos e expressões 

corporais  dando  significado  ao  ritmo   

de interpretação em dança. 

 Construir uma relação de cooperação, 

respeito, diálogo e valorização das  

diversas escolhas e possibilidades de 

interpretação e de criação em dança. 

 

 

 

 

17.6.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

O trabalho do professor que busca um aprendizado significativo para o seu 

aluno da EJA assemelha-se ao de um artista que cria e realiza sua obra, propondo 

algo simbolicamente representativo. Deve ser feito com a mesma dedicação e a 

mesma competência de um escultor ao talhar uma pedra de mármore, ou de um 

visitante de museu que aprecia uma representativa tela de um grande pintor. 

Precisa, enfim, encantar e produzir significados. 

Para isso, o professor deve se considerar como elemento participante no 

processo criativo e reflexivo das aulas, produzindo transformação e aprendizado a 

ele também. O seu saber e a forma de trabalhar, criar, apreciar, contextualizar a arte 

devem, na dinâmica da relação aluno-professor, contribuir para o aprendizado 

significativo que o aluno deseja na sala de aula. 

Em outras palavras, o professor não pode ensinar para alguém aquilo que, 

efetivamente, não gosta, não conhece ou não está disposto a entender, apreciar e 

experienciar. Pesquisar, testar, investigar diferentes formas de fazer, ver e entender  

a arte que o aluno faz e que os produtores de arte fazem e fizeram é a postura 

desejável para um professor de Arte. É necessário pesquisar continuamente e estar 

motivado para ter experiências no fazer e no refletir sobre arte como objeto sócio-

histórico, estudando sempre. 
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O professor deve evitar seguir métodos e fórmulas prontos, ou repetir 

mecanicamente experiências passadas, ao se relacionar com os alunos da EJA. 

Para que possa, efetivamente, se tornar o elo entre o saber do aluno e o que 

pretende desenvolver, o trabalho do professor de Arte deve ser único, singular, 

inaugurando uma nova forma de aprender e de se relacionar com o aluno e com a 

arte. Só assim poderá realmente fazer com que o aluno amplie seu repertório e se 

desenvolva na criativa manifestação humana que é a Arte. 
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                                          ENSINO RELIGIOSO 
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17.7 ENSINO RELIGIOSO 

 

17.7.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

O Ensino Religioso no Brasil passou por momentos difíceis antes de se 

tornar parte integrante do currículo do Ensino Fundamental das escolas públicas do 

país. Hoje amparado por lei, faz parte das disciplinas obrigatórias nos horários 

normais das escolas públicas, conforme a Constituição Federal de 1988, art. 210, 

parágrafo 1º; a Lei nº 9.394/96, alterada em seu art. 33 pela Lei nº 9.475/97, no que 

diz: “O Ensino Religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação 

básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

Ensino Fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil, sendo vedada qualquer forma de proselitismo”. Assim, o ensino da disciplina 

passa a ter um lugar de prestigio nas propostas curriculares, devido ao valor para a 

formação integral dos educandos.  

A religião é um componente importante na definição da identidade cultural 

de considerável parcela da população, por este motivo, deve fazer parte do 

conhecimento adquirido nos espaços escolares.  

O Ensino Religioso contribui no processo de ensino e aprendizagem do 

educando ao ensiná-lo a vivenciar relações saudáveis, superar conflitos, saber lidar 

com adversidades, valorizar o ser humano, vivenciar sua própria religião e respeitar 

a dos outros. Além disso, deve possibilitar o desenvolvimento harmonioso da 

sociedade, onde haja respeito, cooperação e solidariedade entre os seres humanos. 
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17.7.2 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Possibilitar a valorização da vida através da construção de relacionamentos 

saudáveis, equilibrados e harmoniosos, objetivando a realização plena do 

educando em todas as suas dimensões relacional, afetiva, profissional e 

espiritual. 

 

b) Objetivos Específicos  

 

- Reconhecer a valorização do pluralismo e da diversidade cultural presente na 

sociedade, facilitando a compreensão das formas de expressão na relação com 

o transcendente e o processo histórico da humanidade. 

- Conhecer e respeitar a diversidade religiosa existente na sociedade. 

- Ter atitude de respeito e solidariedade em relação ao outro, independente de 

sua condição social, sexual ou racial, de sua cultura ou de sua crença. 

- Compreender a importância de cultivar valores, hábitos e atitudes humanas 

positiva, exercitando a convivência harmoniosa consigo mesmo e com o outro. 
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17.7.3 CONTEÚDOS E HABILIDADES 

 

ENSINO RELIGIOSO - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Ser Humano 

Conteúdos Habilidades 

1. O maravilhoso milagre da vida:  

- A vida, dom de Deus. 

- Dignidade: valor e respeito da Vida. 

- Os direitos humanos: cuidar de si, 

cuidar do outro, cuidar do planeta. 

 

 

 

 Amar, valorizar e cuidar de si mesmo. 

 Realizar escolhas conscientes para sua 

vida. 

 Evitar a exclusão e o preconceito com 

seu próximo. 

 

ENSINO RELIGIOSO - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

2º Bimestre 

Eixo Temático: Ser Humano 

Conteúdos Habilidades 

1. A Pessoa: indivíduo de consciência e 

de responsabilidades:  

- A existência como pergunta. 

- A consciência moral e as sua 

responsabilidade com a coletividade. 

- A Comunidade Eclesial construtora de 

valores sociais. 

 

 Ter consciência e responsabilidade de 

seus atos e atitudes. 

 Saber respeitar as regras e as leis, 

além de conhecer as conseqüências 

de transgredi-las. 

 

 

ENSINO RELIGIOSO - 4ª FASE (6º e 7º ano)  

Eixo Temático: Conhecimentos Religiosos   

3º Bimestre 

Conteúdos Habilidades 

1. Na diferença construindo um 

mundo para Todos: 

- O Ser religioso do homem. 

- Tolerância e respeito à diferença: o 

pluralismo religioso. 

- A contribuição ética e moral das 

diferentes tradições.  

 

 Conhecer as diversas manifestações 

religiosas, bem como seus livros sagrados. 

 Respeitar as diferentes religiões 

existentes. 

 Identificar a contribuição ética e moral 

das diferentes tradições religiosas. 
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ENSINO RELIGIOSO - 4ª FASE (6º e 7º ano)  

4º Bimestre 

Eixo Temático: Práticas Religiosas e Não Religiosas 

Conteúdos Habilidades 

1. A Comunidade – Igreja – educadora 

da solidariedade e da fraternidade: 

- A educação: seu interesse pessoal e 

social. 

- O trabalho e a construção coletiva da 

Justiça.  

- O poder e autoridade ao serviço do 

bem comum. 

 Adotar uma ética do bom exemplo e do 

cuidado. 

 Valorizar o trabalho como forma de 

realização pessoal e de sustento. 

 

 

ENSINO RELIGIOSO  - 5ª fase (8º e 9º ANO) 

EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO 

1º BIMESTRE 

Conteúdos Habilidades 

1. Autoestima (cuidado com o corpo, 

com a mente, com o espírito); 

2. Inteligência emocional (saber 

controlar as emoções); 

3. Redescobrimento do outro:  

- Amar ao próximo com a si mesmo; 

- A Aliança matrimonial: comunhão da 

vida toda; 

- O caráter comunitário da vocação 

humana; 

- Chamado a participar na construção 

da sociedade: a Justiça Social. 

 

 Saber lidar e controlar as emoções; 

 Ser capaz de administrar perdas, 

frustrações, dificuldades e medos. 

 Respeitar ao próximo como a si 

mesmo; 

 Construir laços de amizades; 

 Ter atitude de respeito e solidariedade 

em relação ao outro; 
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ENSINO RELIGIOSO - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

2º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecimentos Religiosos 

Conteúdos Habilidades 

1. Celebrando a vida na diversidade:  

- Celebrar o encanto da vida. 

- Um só Senhor, um só culto: A 

ecumenicidade da Celebração 

Litúrgica. 

- Filosofia da tradição religiosa. 

 Valorizar a autenticidade no 

relacionamento com seu Deus. 

 Praticar a honestidade em todas as 

ações diante de si e dos outros. 

 Entender a filosofia da tradição religiosa 

e as dimensões material e espiritual 

(transcendente). 

ENSINO RELIGIOSO - 5ª FASE (8º e 9º ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecimentos Religiosos 

Conteúdos Habilidades 

1. Linguagens sagradas das diversas 

tradições e/ou culturas religiosas. 

- A ideia do transcendente. 

- Influência da autoridade religiosa no 

mundo de hoje. 

 

 Entender a filosofia da tradição religiosa 

e as dimensões material e espiritual 

(transcendente). 

 Perceber a diversidade linguística 

sagrada apresentada nas diversas 

tradições e/ou culturas religiosas. 

 Pesquisar a diversidade musical nas 

tradições e/ou culturas religiosas. 

 Perceber a importância dos líderes 

religiosos de cada religião. 

 

 

ENSINO RELIGIOSO - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

4º Bimestre 

Eixo Temático: Práticas Religiosas e Não Religiosas  

Conteúdos Habilidades 

1. Símbolos e práticas religiosas. 

2. Mitos e ritos. 

3. História dos textos sagrados. 

4. Cultura de Paz. 

 

 

 

 Reconhecer símbolos e práticas 

religiosas utilizadas nas diferentes 

culturas e tradições religiosas. 

 Perceber as diferenças dos textos 

sagrados e sua relevância para cada 

religião.   

 Promover a cultura de paz. 

 

 

 

17.7.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 
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A reflexão sobre a religiosidade é bastante ampla no âmbito da educação 

escolar. O desafio para o professor é efetivar uma prática de ensino voltada para a 

superação do preconceito religioso e alicerçada no respeito à diversidade cultural 

religiosa. Para tanto, o professor deverá:  

 Contemplar em suas atividades propostas a análise das dimensões humanas 

(eu comigo, eu com outro, eu com transcendente); 

 O professor deve promover: palestras, debates, filmes, documentários, 

dinâmicas festivas, apresentações, teatro, confecção de cartazes, oficinas, 

culminâncias entre outros; 

 Oferecer subsídios para que os estudantes entendam como os grupos sociais 

se constituem culturalmente e como se relacionam com o sagrado. 

 Levar os estudantes a compreenderem, compararem e analisarem as 

diferentes manifestações do sagrado, com vistas à interpretação dos seus múltiplos 

significados; 

 Ajudar os estudantes na compreensão de conceitos básicos no campo 

religioso e na forma como as sociedades são influenciadas pelas tradições 

religiosas, tanto na afirmação quanto na negação do sagrado. 
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17.8 LÍNGUA INGLESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      LÍNGUA  INGLESA 
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17.8.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

A relação de interdependência das economias dos países é cada vez maior, 

e o conhecimento de línguas estrangeiras torna-se imprescindível para desenvolver 

e ampliar as possibilidades de acesso ao conhecimento científico e tecnológico 

produzido. Para exercer a cidadania, é necessário comunicar-se, compreender, 

saber buscar informações, interpretá-las e argumentar. 

A língua estrangeira permite o acesso a uma ampla rede de comunicação e 

à grande quantidade de informações presentes na sociedade atual. Por isso, o seu 

ensino tem um papel importante na formação interdisciplinar dos alunos jovens e 

adultos, na medida em que contribui para a construção da cidadania e favorece a 

participação social, permitindo que ampliem a compreensão do mundo em que 

vivem, reflitam sobre ele e possam nele intervir. 

A aprendizagem e o domínio da Língua Inglesa devem acontecer de forma 

gradual tendo como principal abordagem o desenvolvimento das habilidades 

comunicativas para ler, falar, compreender e escrever. O ponto de partida para o 

desenvolvimento das referidas habilidades é o texto de gêneros diversificados, 

retirados de fontes variadas. 

Assim sendo, o ensino da Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos 

deve ter como objetivo principal oferecer aos educandos a possibilidade de 

adquirirem as habilidades mencionadas de forma significativa, usado situações reais 

de comunicação, com práticas relacionadas ao cotidiano, trabalhando com textos 

autênticos, principalmente relacionados ao mundo do trabalho.  

O ensino da língua estrangeira deve ter uma perspectiva sociointeracional, 

pois, possibilita aumentar a autopercepção do aluno como ser humano e como 

cidadão. O individuo passa a adquirir novos conhecimentos a partir de seus 

conhecimentos prévios, ampliando assim as possibilidades de discussão 

profissional, opções de lazer, interesse pela leitura, pela escrita e a percepção da 

escola como contexto para a constituição da identidade do aluno.  

 

Como a Proposta Curricular de Língua Inglesa tem por finalidade principal 

oferecer um ensino baseado em práticas curriculares que visem à oferta de 
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conhecimentos de forma contextualizada, os conteúdos e habilidades aqui propostos 

foram divididos em cinco tópicos:  

I – Compreensão Escrita; 

II – Compreensão Oral; 

III – Produção Oral; 

IV – Produção Escrita; 

V – Conhecimento Léxico/Sistêmico/Estruturas Gramaticais. 

 

Na implantação desta proposta, é necessário também considerar o 

desenvolvimento dos conteúdos e valores, relacionados com a vivência do aluno. 

Neste sentido os professores devem concebê-la como material de suporte 

pedagógico, o qual tem por finalidade orientar e servir de direcionamento para o 

planejamento das aulas.  

 

 

             17.8.2 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Desenvolver habilidades necessárias para que o aluno possa lidar com as 

situações práticas do uso da Língua Inglesa, tendo em vista sua competência 

comunicativa, tanto na modalidade oral quanto escrita, ampliando através do 

uso da língua a possibilidade da inserção no mundo do trabalho. 

 

b) Objetivos Específicos  

 

- Interessar-se pelo o estudo da Língua Inglesa, como meio de ter contato com 

outras culturas. 

- Valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a como meio 

de acesso ao mundo trabalho e dos estudos avançados. 

 

- Vivenciar experiências comunicativas e de aprendizagem que contribuam 

para ampliar sua reflexão quanto aos seus modos de agir e seus costumes. 
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- Ter uma visão do Inglês como língua internacional, reconhecendo que o 

aprendizado da língua possibilita o acesso a bens culturais da humanidade 

construídos em outras partes do mundo. 

- Compreender que o estudo da Língua Inglesa amplia as possibilidades de 

inserção ao mercado de trabalho. 

- Desenvolver as habilidades de speaking (falar), writing (escrever), listening 

(ouvir) e reading (ler), compreendendo e empregando as estruturas gramaticais 

que serão estudadas. 

- Vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso da Língua 

Inglesa, no que se refere às novas maneiras de se expressar e ver o mundo, 

refletindo sobre o agir e interagir, possibilitando maior entendimento do seu 

papel como cidadão. 

 

 

17.8.3 CONTEÚDOS E HABILIDADES 

 

LÍNGUA INGLESA - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Compreensão Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Recepção e compreensão de textos 

escritos de gêneros textuais 

diversificados:  

- Narrativas 

- Diálogos: utilizando os greetings 

(cumprimentos e despedidas em 

inglês). 

 

 Ler e compreender textos autênticos de 

diferentes gêneros. 

 Compreender e relacionar informações 

expressas na linguagem verbal e não 

verbal. 

 Estabelecer relação entre conhecimento 

prévio e as informações do texto. 

Eixo Temático: Compreensão Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Compreensão e produção de textos 

orais com marcas de entonação e 

pronúncia que permitam a 

compreensão do que está sendo dito. 

 Utilizar a linguagem oral, adequando o 

seu uso à situação comunicativa. 

 

 

Eixo Temático: Produção Oral 

Conteúdos Habilidades 
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1. Textos orais de gêneros 

diversificados: 

- Diálogos: usando os cumprimentos; 

fazendo apresentações e solicitando 

informações. 

- Diálogos: usando os comandos para 

abrir a porta, pedir algo emprestado, 

recusar uma oferta, oferecer ajuda, 

avisar, advertir, notificar e responder a 

uma apresentação. 

 

 

 

 Interagir por meio da Língua Inglesa, 

utilizando gradativamente as funções 

básicas da conversação diária para a 

comunicação oral em sala de aula 

(saudações, apresentações, pedidos de 

desculpas e agradecimentos, pedidos de 

esclarecimentos, pedido de licença para 

entrar e sair da sala e empréstimos de 

materiais). 

 Apresentar pessoas e responder as 

apresentações usando expressões 

adequadas. 

 Aplicar o verbo “to be” nos diálogos orais 

e escritos. 

 

Eixo Temático: Produção Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Produção de textos escritos de 

gêneros diversificados: 

- Narração. 

- Diálogos. 

- Receita. 

 Escrever as várias formas de 

cumprimentos em inglês. 

 Reconhecer, empregar e escrever 

corretamente os meses do ano e os dias 

da semana. 

 Distinguir as cores, frutas e animais, 

contextualizando-os em pequenos textos 

e diálogos. 

 Nomear e descrever frutas conforme 

suas cores e nomes em inglês. 

 

Eixo Temático: Conhecimento Léxico-Sistêmico/Estruturas Gramaticais 

Conteúdos Habilidades 

1. Pronomes pessoais e 

demonstrativos. 

2. Adjetivos possessivos. 

3. Verbo to be nas formas: afirmativa, 

interrogativa e negativa, no presente. 

4. Plural dos substantivos – regras 

básicas. 

 

 Identificar e fazer uso adequado dos 

pronomes pessoais com suas diferentes 

funções e significados. 

 Fazer uso adequado dos pronomes 

demonstrativos. 

 Identificar os adjetivos possessivos em 

frases. 
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LÍNGUA INGLESA - 4ª FASE (6º e 7º ano)  

2º Bimestre 

Eixo Temático: Compreensão Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Descrição. 

- Uso correto do dicionário. 

- Linguagem verbal e não verbal. 

- Palavras cognatas. 

 

 Compreender o uso do dicionário da 

Língua Inglesa, reconhecendo falsos 

cognatos e as palavras cognatas. 

 Identificar em placas, propagandas, 

painéis, palavras de origem estrangeira. 

 

Eixo Temático: Compreensão Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Articulação corretas das palavras. 

 

 Identificar a função comunicativa, o local 

onde se passa o evento comunicativo e 

os falantes envolvidos, idade, endereço, 

número de telefone, nacionalidade, 

profissão e etc. 

 

Eixo Temático: Produção Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Pronúncia correta do vocabulário 

estudado: alfabeto, dias da semana, 

meses e estações do ano, cores, 

números cardinais, frutas, animais, 

membros da família, horas. 

2. Pronúncia adequada dos elementos 

gramaticais abordados: (verbo to be, 

pronomes pessoais, preposições, 

pronomes interrogativos, artigos). 

3. Imperativo. 

4. Músicas. 

 

 

 

 

 Conhecer o alfabeto em inglês treinando 

a pronúncia. 

 Perguntar e responder sobre horas 

exatas e períodos do dia. 

 Usar o diálogo para treinar o vocabulário 

aprendido. 

  Entender e dar informações em 

situações informais. 

  Associar o imperativo à função de 

aconselhar, fazer pedidos e dar ordens 

usando o complemento let’s. 

  Cantar músicas populares em inglês. 

 

Eixo Temático: Produção Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Produção de textos, frases, 

utilizando o vocabulário estudado: 

- Alfabeto; 

- Dias da semana 

- Meses do ano 

 Reconhecer e utilizar objetos escolares. 

 Perceber a função da expressão “What 

time is it” para perguntar as horas. 

 Produzir diferentes tipos de textos com 

adequação ao gênero pretendido e à 
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- Estações do ano 

- Cores 

- Números cardinais 

- Números ordinais 

- Frutas 

- Animais 

- Profissões 

- Horas 

- Nomes dos conteúdos 

- Comidas típicas 

- Objetos escolares 

- Profissões 

- Palavras cognatas 

- Feriados 

- Roupas e acessórios. 

- Comida, bebidas e vegetais 

- Meios de transporte. 

situação de comunicação. 

  Utilizar o vocabulário adquirido 

enriquecendo suas produções. 

  Produzir sentenças simples utilizando as 

estruturas estudadas. 

  Escrever receitas em inglês e português. 

  Fixar a escrita dos numerais (cardinais e 

ordinais) e suas diferenças. 

  Conhecer e escrever corretamente os 

nomes dos materiais escolares, das 

diversas profissões, dos nomes 

relacionado a roupas e acessórios, 

comida, bebidas, vegetais e aos 

relacionados aos meios de transporte. 

 

Eixo Temático: Conhecimento Léxico-Sistêmico/Estruturas Gramaticais 

Conteúdos Habilidades 

1. Funções sociocomunicativas das 

“wh-words”. 

2. Artigos definidos e indefinidos. 

3. Verbo to be nas formas: afirmativa, 

interrogativa e negativa. 

4. Verbo there to be no passado: nas 

formas afirmativa, interrogativa e 

negativa. 

 

 Conhecer e fazer uso adequado do 

presente do verbo to be e there to be nas 

formas afirmativa, interrogativa e 

negativa. 

 Fazer uso adequado do verbo to be nas 

formas afirmativa, interrogativa e 

negativa no passado simples. 

 

 

LÍNGUA INGLESA - 4ª FASE (6º e 7º ano)  

3º Bimestre 

Eixo Temático: Compreensão Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Aquisição de repertório lexical e 

reconhecimento de estruturas. 

 

2. Gêneros para leitura e escrita. 

 

3. O bairro. 

 

 

 Conhecer e utilizar os primeiros contatos: 

Cumprimentos e despedidas; 

Identificação pessoal: nome, idade, 

endereço e telefone; números em língua 

inglesa. 

 Produzir as fichas de cadastro e 

formulários (identificação de dados). 

Produção: Cartão de identificação 

escolar. 
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 Relacionar denominado em língua 

inglesa os espaços comerciais e  as 

comunidades que estão nos arredores da 

escola (banco, padaria, supermercado, 

farmácia); Relação entre espaços 

comerciais, sua função e as ações que 

neles ocorrem tipicamente; 

Eixo Temático: Compreensão Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. As línguas estrangeiras em nosso 

entorno. 

2. Diferentes moradias. 

 Reconhecer as palavras estrangeiras, 

nomes e lugares, marcas de produtos, 

equipamentos, jogos, internet. 

 Relacionar os diferentes tipos de 

moradia; Relação entre ilustração e 

descrição de diferentes tipos de moradia. 

   Denominar os espaços de uma casa e 

dos itens de mobília mais comuns; 

Adjetivos usados para descrever casas e 

seus espaços utilizando gêneros para 

leitura e escrita.  

 Descrever os diferentes tipos moradias, 

de plantas baixas de empreendimentos 

imobiliários etc. Produção: Planta baixa 

de uma casa contendo itens de mobília, 

com cômodos e móveis identificados. 

 

Eixo Temático: Produção Oral 

Conteúdos Habilidades 

- Descrição da escola. 

 

- Gêneros para leitura e escrita. 

 

 

 Nominar os objetos (caneta, lápis, 

mochila) e móveis escolares (carteira, 

cadeira, lousa); 

 Nominar espaços da escola (sala dos 

professores, sala de aula, biblioteca) e 

dos profissionais que nela atuam 

(pedagogo, secretária, diretor, professor). 

 Descrever os espaços escolares, 

organograma de escola, plantas de 

fachadas ou outros espaços da escola. 

Produção: Cartaz com ilustração de 

espaços da escola e da sala de aula com 

sequência de nomes escritos e eventual 

proposta de reorganização do espaço. 
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Eixo Temático: Produção Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Gêneros para escrita. 

 

2. Análise de palavras estrangeiras 

presentes no cotidiano, sua origem e 

adaptação em língua materna. 

 

3. Gêneros para leitura e escrita. 

 

 Entrevistar e utilizar os perfis de pessoas 

que buscam amizades e participam em 

comunidades virtuais. Produção: Perfil 

individual, em língua inglesa, em que 

constem informações pessoais (retomada 

do 1 semestre) e preferências. 

 Ler portadores de textos impressos que 

tenham palavras estrangeira (camisetas, 

embalagens, manuais, cartões de jogos). 

Produção: Pôsteres sobre a presença da 

língua inglesa no cotidiano. 

 

Eixo Temático: Conhecimento Léxico-Sistêmico/Estruturas Gramaticais 

Conteúdos Habilidades 

1. Pronomes demonstrativos. 

2. Preposições. 

3. Verbo to have nas formas 

afirmativa, interrogativa e negativa. 

4. Verbo can: interrogativo, negativo e 

forma abreviada. 

5. How many / how much (quantos, 

quanta). 

 

 Fazer uso adequado do passado do 

verbo there to be nas formas afirmativa, 

interrogativa e negativa. 

  Reconhecer o verbo there to be para 

indicar ações no passado. 

  Diferenciar e fazer uso correto dos 

pronomes demonstrativos. 

 Compreender o uso correto de much, 

many, diferenciando seu uso no plural e 

singular. 

 

LÍNGUA INGLESA - 4ª FASE (6º e 7º ano)  

4º Bimestre 

Eixo Temático: Compreensão Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Verbo modal can (para expressar 

habilidades). 

 

2. Textos informativos de datas 

comemorativas. 

 Nominar países e nacionalidades.  

 Utilizar gêneros para leitura e escrita: 

Leitura de descrição de modalidades 

esportivas presentes em suportes como 

o jornal e sites da internet. Produção: 

Cartão de identificação de um esportista 

ou de um esporte. 

 Utilizar os calendários de eventos, 

mapas etc. (localização de informações 

explícitas). Produção: Pôster com texto 

informativo em língua inglês sobre uma 
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data comemorativa. 

 

Eixo Temático: Compreensão Oral 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Meu perfil, minhas preferências. 

 Nominar as  diferentes atividades de 

lazer (cinema, leitura, música, etc.) 

praticadas e apreciadas. 

 Demoninar hábitos de alimentação: 

Denominação das diferentes refeições, 

alimentos e bebidas. 

 Relacionar os alimentos, bebidas e 

refeições.  

 Identificar os hábitos alimentares em 

diferentes culturas.  

 Distinguir entre alimentos e bebidas 

saudáveis x não saudáveis (junk food x 

helthy food). 

 Aprender sobre qualidade de vida- o que 

é, o que mudou: Identificação de 

mudanças nos hábitos das pessoas 

durante determinados períodos da vida: 

infância, namoro, estudo, alimentação, 

atividades de lazer e etc. 

 Identificar as mudanças de hábitos em 

diferentes épocas (a vida de um jovem 

hoje, a de quem foi um jovem há trinta 

anos). 

 

Eixo Temático: Produção Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Gêneros para leitura  

 

  Entrevistar e acessar os perfis de 

pessoas que buscam amizades e 

participam em comunidades virtuais. 

Produção: Perfil individual, em língua 

inglesa, em que constem informações 

pessoais (retomada do 1 semestre) e 

preferências. 

 

Eixo Temático: Produção Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Comemorações ao redor do mundo   Reconhecer as comemorações (dia dos 

namorados, ano novo, independência) 
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que ocorrem em datas e de modos em 

diferentes países e culturas.  

  Localizar  nomes de países em mapas.  

  Localizar informações explícitas em 

textos informativos sobre o tema em 

estudo. 

 

Eixo Temático: Conhecimento Léxico-Sistêmico/Estruturas Gramaticais 

Conteúdos Habilidades 

1. “A Day in the life of...”: 

 

 Aprender a construir a rotinas de jovens 

em lugares diferentes do mundo: Verbos 

de ação (retomada); Tempo verbal: 

presente (retomada); Advérbios de 

tempo, frequência, lugar e modo. 

 Adquirir diversos gêneros para leitura e 

escrita: Depoimentos, e-mails, diários 

etc., sobre rotina; Leitura de gráficos, 

análise de dados obtidos em 

levantamentos e pesquisa sobre o 

cotidiano e as preferências de jovens 

(localização de informações explícitas em 

textos informativos e descritivos. 

 

 

LÍNGUA INGLESA - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

1º Bimestre 

Eixo Temático: Compreensão Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Gêneros textuais diversificados:  

 

• Narrativas. 

• Diálogos. 

• Descrição. 

 

 

 Ler e compreender textos autênticos 

de diferentes gêneros. 

 Identificar o tema geral de textos de 

diversos gêneros textuais. 

 Compreender e relacionar informações 

expressas na linguagem verbal e não 

verbal. 

 Identificar as partes principais do texto 

e localizar as informações específicas. 

 Estabelecer relação entre o 

conhecimento prévio e informações do 

texto. 

  Identificar em placas, propagandas, 

painéis palavras de origem estrangeira. 
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Eixo Temático: Compreensão Oral 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Preposições. 

2. Verbo to have nas formas 

afirmativa, interrogativa e negativa. 

3. Verbo can nas formas afirmativa, 

interrogativa e negativa. 

4. Vocabulário estudado. 

 

 

 Utilizar a linguagem oral, adequando 

seu uso à situação comunicativa. 

 Identificar a função comunicativa, o 

local onde se passa o evento 

comunicativo e os falantes envolvidos. 

 Identificar informações específicas, 

tais como nome dos falantes envolvidos, 

idade, endereço, número de telefone, 

nacionalidade, profissão. 

 

Eixo Temático: Produção Oral 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Vocabulário estudado. 

 

 

 Interagir por meio da língua 

estrangeira para pedir informações de 

direções, atender ao telefone, expressar 

satisfação ou insatisfação, dar os 

parabéns, expressar dor ou medo. 

 

Eixo Temático: Produção Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Cognatos e falsos cognatos. 

2. Partes da casa e mobília. 

3. Lugares. 

4. Condições climáticas. 

 

 

 Produzir diferentes tipos de texto com 

adequação ao gênero pretendido e à 

situação de comunicação. 

 Utilizar o vocabulário adquirido 

enriquecendo suas produções. 

 Escrever frases afirmativas, 

interrogativas e negativas no tempo 

presente. 

 Escrever frases afirmativas, 

interrogativa e negativa no passado. 

 Reconhecer as condições climáticas 

relacioná-las à Língua Portuguesa e 

escrevê-las corretamente. 
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Eixo Temático: Conhecimento Léxico-Sistêmico/Estruturas Gramaticais 

Conteúdos Habilidades 

1. Presente Contínuo. 

2. Presente Simples. 

3. Passado Contínuo nas formas 

afirmativa, interrogativa e negativa.  

4. Passado Simples nas formas: 

afirmativa, interrogativa e negativa. 

5. Verbos regulares e irregulares. 

 

 Expressar ações em desenvolvimento. 

 Perceber a diferença da terminação “ing” 

em relação à língua materna. 

 Associar o tempo verbal passado 

contínuo à função de expressar ações 

em desenvolvimento no passado. 

 

 

LÍNGUA INGLESA - 5ª FASE (8º e 9º ano)  

2º Bimestre 

Eixo Temático: Compreensão Escrita 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Biografia de pessoas marcantes. 

 

 

 Identificar biografias de pessoas 

marcantes da história nacional e 

internacional que ainda estão vivas; 

Identificar quando e onde as pessoas 

nasceram e estudaram, que língua falam, 

de que gostavam quando eram 

pequenas. 

 

 

Eixo Temático: Compreensão Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Gêneros para leitura 

 

 Pesquisar biografias e entrevistas, 

realizando a produção: Biografia de 

pessoa que admira utilizando diversos 

inventores famosos e suas invenções 

Relação entre invenções e inventores 

(quem fez o quê); Descrições de 

inventos, situando-as no momento 

histórico. Relação entre um invento e seu 

uso social. 

Eixo Temático: Produção Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Pronúncia adequada dos elementos 

gramaticais abordados: (Simple 

Present. nas 3ªs pessoas do singular, 

 Pronunciar corretamente os elementos 

gramaticais abordados, os sufixos do 

presente simples, presente contínuo e 
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Past Contínuos – pronúncia do sufixo 

– ing, Simple Past Tense: pronúncia 

do sufixo ed.). 

2. Imperativo. 

 

passado simples. 

 

Eixo Temático: Produção Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Sentimentos. 

2. Datas comemorativas. 

 

  

 Produzir diferentes tipos de texto com 

adequação ao gênero pretendido e à 

situação de comunicação. 

 

Eixo Temático: Conhecimento Léxico-Sistêmico/Estruturas Gramaticais 

Conteúdos Habilidades 

1. Verbos Modais – will, may, might, 

can, could, should, must. 

2. Grau dos adjetivos: comparativo, 

inferioridade, igualdade e 

superioridade. 

3. Plural dos Substantivos. 

4.  Few a little 

5. Pronomes relativos: Who, Which, 

That. 

 

 Reconhecer o tempo verbal “Passado 

Simples” expressão ações no passado. 

 Diferenciar os verbos regulares dos 

irregulares, observando a importância 

dos auxiliares Did/Didn´t nas frases 

interrogativas e negativas. 

 Fazer descrições de ações passadas 

em textos. 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA - 5ª FASE (8º e 9º ano)   

3º Bimestre 

Eixo Temático: Compreensão Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Biografia de pessoas marcantes. 

 

 Identificação de biografias de pessoas 

marcantes da historia nacional e 

internacional que ainda estão vivas; 

Identificação de quando e onde as 

pessoas nasceram e estudaram, que 

língua falam, de que gostavam quando 

eram pequenas. 

 

Eixo Temático: Compreensão Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Identificação do grau de 

formalidade da fala. 

 Entender e dar informações em 

situações informais. 
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2. Identificação das condições de 

produção do texto oral (quem fala, o 

quê, para quem, com qual propósito). 

 

 

Eixo Temático: Produção Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Músicas 

 

 Cantar músicas populares em inglês. 

Eixo Temático: Produção Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Profissão. 

2. Tipos de filmes. 

3. Linguagem da internet. 

 

 Reconhecer e inferir significado das 

palavras em inglês usadas na internet. 

 

 

Eixo Temático: Conhecimento Léxico-Sistêmico/Estruturas Gramaticais 

Conteúdos Habilidades 

1. Advérbios 

2. Preposições de lugar. 

3. Palavras interrogativas. 

4. Presente perfeito e passado 

simples. 

 

 

 

 

 

 Diferenciar os advérbios para usá-los 

corretamente. 

 Reconhecer expressões adverbiais e 

seu uso correto em frases e textos. 

 Compreender e formar frases com 

Will, nas formas diversas. 

 Distinguir o uso do Will, may, might. 

 Associar os modais a sua função, 

oferecer solicitar, opinar, obrigar, omitir 

em pequenos textos e diálogos. 

 

LÍNGUA INGLESA - 5ª FASE (8º e 9º ano 

4º Bimestre 

Eixo Temático: Compreensão Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. Biografia de pessoas marcantes. 

 

 Identificar as biografias de pessoas 

marcantes da história nacional e 

internacional que ainda estão vivas;  

Identificar quando e onde as pessoas 

nasceram e estudaram, que língua 

falam, de que gostavam quando eram 

pequenas. 

Eixo Temático: Compreensão Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Narrativas pessoais 

 

 Identificar os elementos de uma 

narrativa (o quê, quando, onde, como); 
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um episódio em minha vida. 

  Organizar eventos cronologicamente. 

 Fazer a relação entre um acontecimento 

e uma emoção por ele provocada. 

 Relatar  pequenas histórias e 

depoimentos de experiência de vida, 

trechos de autobiografia. 

 

Eixo Temático: Produção Oral 

Conteúdos Habilidades 

1. Histórias de vida 

2. Sentimentos 

 

  Elaborar roteiro para dramatização em 

língua inglesa de uma cena (episódio da 

vida dos alunos). 

Eixo Temático: Produção Escrita 

Conteúdos Habilidades 

1. O mundo ao meu redor e minha 

vida daqui a 10 anos. 

2. Advérbios e expressões 

adverbiais de tempo.  

3. Estudos dos adjetivos (formas 

comparativas). 

4. Tempos verbal: Futuro (will, there 

will be).  

5. Estruturas verbais: hope to, wish to, 

would like to. Gêneros para leitura e 

escrita.  

6. Depoimentos, excetos de artigos 

optativos sobre o futuro. 

7.  Produção: Relato autobiográfico 

organizado em três partes: 

apresentação pessoal, fatos 

marcantes e expectativas para o 

futuro. 

 

 Descrever e escrever textos sobre a 

previsões para o futuro pessoal e 

coletivo. 

 Relatar as mudanças e aspectos da vida 

pessoal e social. 

Eixo Temático: Conhecimento Léxico-Sistêmico/Estruturas Gramaticais 

Conteúdos Habilidades 

1. Futuro Simples: forma interrogativa 

e negativa. 

2. Advérbio de tempo, lugar, modo, 

frequência. 

3.. Marcadores discursivos: First, next, 

then, after that, finalhy, at last. 

 Reconhecer os verbos modais em 

seus diversos sentidos. 

 Associar os adjetivos, nos graus 

superlativo e comparativo, à descrição de 

pessoas e o objetos. 

 Reconhecer e memorizar o 
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4. Pronomes reflexivos. comparativo e superlativo das formais 

irregulares. 

 Empregar corretamente as regras do 

plural. 

 Usar few a little nas situações de 

comunicação escrita e oral. 

 

 

 

17.8.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

Durante anos, vários tipos de metodologias foram criadas para serem 

adotadas no ensino da Língua Inglesa, porém para a EJA devemos buscar aquelas 

que, realmente sejam capazes de criar em sala de aula, situações reais de 

oportunidade para aprender, diminuindo a distância entre a teoria e a prática, 

evitando rotina e a improvisação, estabelecendo a comunicação e a participação dos 

alunos, possibilitando a eles entrar em contato com o universo sociocultural dos 

países que tenham a Língua Inglesa como idioma, em que o lúdico seja um subsídio 

para tornar as aulas mais interessantes e que permita o desenvolvimento das 

quatros principais habilidade, writing (escrever), reading (ler), speaking (falar) e 

listening (ouvir). 
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                                       EDUCAÇÃO FÍSICA 
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17.9 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

17.9.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

A inclusão da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos representa 

a possibilidade para os alunos do contato com a cultura corporal de movimento. O 

acesso a esse universo de informações, vivências e valores é compreendido aqui 

como um direito do cidadão, uma perspectiva de construção e usufruto de 

instrumentos para promover a saúde, utilizar criativamente o tempo de lazer e 

expressar afetos e sentimentos em diversos contextos de convivência. 

Em síntese, a apropriação dessa cultura, por meio da Educação Física na 

escola, pode e deve se constituir num instrumento de inserção social, de exercício 

da cidadania e de melhoria da qualidade de vida. 

O conceito de cultura corporal, tratado nesta proposta, é entendido como 

produto da sociedade e como processo dinâmico que, simultaneamente, constitui e 

transforma a coletividade à qual os indivíduos pertencem. Cultura corporal de 

movimento indica assim um conhecimento passível de ser trabalhado pela área de 

Educação Física na escola, um saber produzido em torno das práticas corporais. 

Esse conhecimento foi construído pela humanidade ao longo do tempo, 

aperfeiçoando as diversas possibilidades de uso do corpo com a intenção de 

solucionar as mais variadas necessidades, para os mais diversos fins. 

As aulas de Educação Física devem discutir as mudanças no 

comportamento corporal decorrentes do avanço tecnológico e analisar seu impacto 

na vida do cidadão. Os alunos devem compreender essas transformações, bem 

como analisar suas relações com o presente. Partilhar o conhecimento socialmente 

construído, aquilo que foi herdado do passado, é apenas o começo do 

reconhecimento da parte que cabe a cada um no processo histórico. É necessário 

um esforço significativo de todos os profissionais envolvidos com a educação de 

jovens e adultos a fim de que sejam criadas as condições de valorização desse 

universo, de modo que se tenha mais um núcleo de difusão dessa área cultural que, 

além de ser regida pela obrigatoriedade legal, tem seu valor na construção da 

cidadania. 
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Os conteúdos programáticos foram elencados de acordo com os eixos 

temáticos abaixo especificados: 

a) Eixo temático I – Conhecimento sobre o corpo, saúde e qualidade de 

vida; 

b) Eixo temático II – Esporte, jogos, lutas e ginástica; 

c) Eixo temático III – Atividades rítmicas e expressivas. 

 

 

   17.9.2 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Vivenciar as atividades teóricas e praticas, respeitando os limites e as 

diferenças individuais, participando homens, mulheres, jovens e adultos, 

igualdade de respeito e consideração, com vistas ao desenvolvimento de 

aprendizagens significativas, da criatividade, da melhoria da qualidade de vida, 

considerando experiências já vividas, excluindo a ideia de padronização do 

movimento e condicionamento físico.  

 

a) Objetivos Específicos  

 

- Promover a integração e a inserção de todos os alunos nas práticas 

corporais. 

- Valorizar, apreciar e desfrutar dos benefícios advindos da cultura corporal de 

movimento. 

- Perceber e compreender o papel do esporte na sociedade contemporânea. 

- Usufruir do tempo livre de lazer, resgatando o prazer enquanto aspecto 

fundamental para a saúde e melhoria da qualidade de vida. 

- Valorizar, por meio do conhecimento sobre o corpo, a formação de hábitos de 

cuidado pessoal. 

- Compreender e ser capaz de analisar criticamente valores sociais como 

padrões de beleza, relações entre os sexos e preconceitos. 
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17.9.3 CONTEUDOS E HABILIDADES 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 4ª FASE (6º e 7º ANO)  

1º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecimento Sobre o Corpo, Saúde e Qualidade de Vida 

Conteúdos Habilidades 

1. Conhecimento sobre o corpo, 

saúde e qualidade de vida. 

2. Esquema Corporal. 

3. Conceito de Saúde e Hábitos 

Higiênicos. 

 

 Reconhecer o corpo e suas limitações 

físicas. 

 Compreender o conceito de saúde e 

qualidade de vida. 

 Conhecer hábitos de higiene e 

despertar a consciência da utilização dos 

mesmos para uma vida saudável. 

Eixo Temático: Esporte, Jogos, Lutas e Ginástica 

Conteúdos Habilidades 

1. Jogos cooperativos e competitivos. 

2. Esportes coletivos: futebol, voleibol. 

 Conhecer a origem e a história do 

desporto e dos jogos. 

 Compreender os aspectos histórico-

sociais relacionados aos jogos e aos 

esportes. 

 Vivenciar brincadeiras e jogos 

populares de forma recreativa, 

cooperativa e competitiva. 

 Reconhecer a importância de respeitar 

a integridade física e moral do outro. 

 Conhecer a história das modalidades 

desportivas. 

 Identificar os fundamentos básicos das 

modalidades desportivas. 

 Vivenciar o esporte no contexto 

escolar. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 4ª FASE (6º E 7º ANO)   

2º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecimento Sobre o Corpo, Saúde e Qualidade de Vida 

Conteúdos Habilidades 

1. Habilidades motoras (andar, correr, 

saltar, pular, arremessar e rolar). 

2. Atividade física como promotora de 

saúde, lazer e qualidade de vida. 

 Reconhecer as capacidades motoras e 

desenvolver as mesmas, visando a 

melhoria do movimento humano. 

 Compreender os benefícios dos 
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exercícios físicos na promoção da saúde 

e qualidade de vida. 

  Entender a importância da atividade 

física nos dias atuais. 

 Compreender a pratica de atividade 

física como possibilidade de lazer. 

 

Eixo Temático: Esporte, Jogos, Lutas e Ginástica 

Conteúdos Habilidades 

1. Origem e história da ginástica. 

2. Esportes coletivos: futsal. 

 Conhecer a origem e a história da 

ginastica. 

 Compreender os aspectos histórico-

sociais relacionados à ginástica. 

 Conhecer a história das modalidades 

desportivas. 

 Identificar os fundamentos básicos das 

modalidades desportivas. 

 Vivenciar o esporte no contexto 

escolar. 

 

Eixo Temático: Atividades Rítmicas e Expressivas 

Conteúdos Habilidades 

1. A dança. 

2. Elementos constitutivos da dança. 

 Conhecer a origem da dança e fatos 

que marcaram a sua história. 

 Identificar os elementos constitutivos 

da dança: forma, espaço e tempo. 

 Vivenciar os elementos constitutivos 

da dança. 

 Vivenciar o movimento em diferentes 

ritmos. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 4ª FASE (6º e 7º ANO) 

3º Bimestre 

Eixo Temático:Conhecimento Sobre o Corpo, Saúde e Qualidade de Vida 

Conteúdos Habilidades 

1. Percepção Corporal.  Utilizar noções de tempo e espaço 

aplicando ritmo, duração, velocidade e 

lateralidade. 

 Perceber o próprio corpo e analisar os 

seus movimentos no tempo e espaço. 
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Eixo Temático: Esporte, Jogos, Lutas e Ginástica 

Conteúdos Habilidades 

1. Características da ginástica. 

2. Esportes coletivos: basquetebol, 

handebol. 

 Conhecer características gerais das 

modalidades de ginástica. 

 Conhecer a história das modalidades 

desportivas. 

 Identificar os fundamentos básicos das 

modalidades desportivas. 

 Vivenciar o esporte no contexto 

escolar. 

 

Eixo Temático: Atividades Rítmicas e Expressivas 

Conteúdos Habilidades 

1. O corpo na dança, na música e nos 

movimentos expressivos. 

2. A diversidade cultural nas danças. 

 

 Expressar sentimentos, ideias e 

sensações por meio das artes visuais, 

utilizando as múltiplas linguagens do 

corpo (teatro, dança e música). 

 Reconhecer as possibilidades 

corporais de pessoas portadoras de 

necessidades especiais na dança e nos 

movimentos expressivos. 

 Conhecer os diversos tipos de dança: 

folclórica, salão, religiosa. 

 Reconhecer a pluralidade das 

manifestações culturais na dança em 

nosso país. 

 Vivenciar diferentes manifestações 

culturais da dança. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 4ª FASE (6º e 7º ANO) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecimento Sobre o Corpo, Saúde e Qualidade de Vida 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Capacidade Física. 

 

 Compreender as capacidades físicas 

de forças, resistência, velocidade, 

coordenação motora, flexibilidades, 

ritmos e equilíbrio. 
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Eixo Temático: Esporte, Jogos, Lutas e Ginástica 

Conteúdos Habilidades 

1.  Esportes individuais. 

2.  Atletismo. 

3.  Luta: esporte ou violência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conhecer, diferenciar e participar de 

modalidades esportivas individuais. 

 Desenvolver habilidades de 

deslocamento: andar, correr, saltar, 

desviar, rolar, girar, contornar. 

 Reconhecer a importância de respeitar 

a integridade física e moral do outro. 

 Identificar as provas de atletismo. 

 Adaptar as provas de atletismo para a 

vivência no contexto escolar. 

 Identificar os objetivos da luta como 

esporte e seus aspectos culturais. 

 Desenvolver capacidades físicas e 

habilidades motoras, por meio das 

práticas da cultura corporal do 

movimento. 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 5ª FASE (8º e 9º ANO)  

1º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecimento Sobre o Corpo, Saúde e Qualidade de Vida 

Conteúdos Habilidades 

1. Alimentação e atividade física.  Compreender a relação entre a 

alimentação e a prática de atividade 

física. 

 Compreender a importância da 

atividade física na prevenção e no 

tratamento da obesidade. 

 

Eixo Temático: Esporte, Jogos, Lutas e Ginástica 

Conteúdos Habilidades 

1. Esportes coletivos: futsal. 

2. Ginástica laboral e aeróbica. 

 

 Conhecer e analisar as regras das 

modalidades esportivas. 

 Aplicar as regras em situações de 

jogo. 

 Compreender os aspectos técnicos e 

táticos do esporte no contexto escolar. 

 Benefícios da ginástica laboral e 
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aeróbica. 

 Vivenciar exercícios da ginástica 

laboral e aeróbica. 

 

Eixo Temático: Atividades Rítmicas e Expressivas 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Criação e improvisação. 

2. Dança e mídia. 

 

 Vivenciar processos de criação e 

improvisação. 

 Compor pequenas apresentações de 

teatro, coreografia e/ou música. 

 Identificar estereótipos na dança. 

 Identificar a influência da mídia nas 

formas de dançar. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 5ª FASE (8º e 9º ANO)  

2º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecimento Sobre o Corpo, Saúde e Qualidade de Vida 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Desvios posturais. 

2. Distúrbio de imagem: o corpo 

ideal. 

 

 Conhecer os tipos de desvios posturais e 

práticas para obter uma postura correta. 

 Compreender e avaliar o conceito de 

corpo ideal e corpo real. 

 Anorexia e Vigorexia. 

Eixo Temático: Esporte, Jogos, Lutas e Ginástica 

Conteúdos Habilidades 

1. Esporte educacional, de 

rendimento e de participação. 

 Compreender as diferenças entre os 

esportes: educacional, de rendimento e de 

participação. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA - 5ª FASE (8º e 9º ANO)  

3º Bimestre 

Eixo Temático: Conhecimento Sobre o Corpo, Saúde e Qualidade de Vida 

Conteúdos Habilidades 

1. Sedentarismo x Estilo de vida 

saudável. 

 Entender o que é o sedentarismo, 

estresse, tabagismo, uso do álcool e das 

drogas, e suas consequências na vida do 

homem; 

 Conhecer meios para se evitar uma vida 

cultural ligada ao sedentarismo. 

 

Eixo Temático: Esporte, Jogos, Lutas e Ginástica 

Conteúdos Habilidades 

1. Esportes coletivos: basquetebol 

e handebol. 

 Conhecer e analisar as regras das 

modalidades esportivas. 

 Aplicar as regras em situações de jogo. 

 Compreender os aspectos técnicos e 

táticos do esporte no contexto escolar. 

 

Eixo Temático: Atividades Rítmicas e Expressivas 

Conteúdos Habilidades 

1. Utilização das atividades 

rítmicas e expressivas como 

meio de desenvolvimento de 

 Compreender a dança, a música e o 

teatro como meio de desenvolvimento de 

atitudes e valores ligados a afetividade, 

 

2. Esportes coletivos: futebol, 

voleibol. 

 Diferenciar cooperação e 

hipercompetitividade no esporte. 

 Identificar o lúdico na prática esportiva; 

 Compreender a possibilidade do esporte 

como opção de lazer. 

 Conhecer e analisar as regras das 

modalidades esportivas. 

 Aplicar as regras em situações de jogo; 

 Desenvolver a capacidade de adaptar 

espaços e materiais para realização de 

esportes simultâneos. 

 Compreender os aspectos técnicos e 

táticos do esporte no contexto escolar. 
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valores e atitudes. respeito, criatividade e sensibilidade. 

 Desenvolver atitudes relacionadas ao 

respeito às desigualdades associadas à 

idade, ao sexo, ás condições sócias e 

econômicas. 

 Valorizar atitudes de cooperação, de 

solidariedade e diálogo. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 5ª FASE (8º e 9º ANO) 

4º Bimestre  

Eixo Temático: Conhecimento Sobre O Corpo, Saúde e Qualidade De Vida 

Conteúdos Habilidades 

1. Substâncias Proibidas: Doping e 

anabolizantes 

 Identificar as consequências do uso de 

anabolizantes e estimulantes no 

organismo. 

 

Eixo Temático: Esporte, Jogos, Lutas e Ginástica 

Conteúdos Habilidades 

1.Capoeira. 

2. Lutas de outras culturas: karatê, jiu 

jitsu, judô, boxe, luta livre. 

3. Ginática Laboral e aeróbica. 

 Conhecer a origem e a história da 

capoeira. 

 Identificar os elementos básicos da 

capoeira. 

 Vivenciar a prática da capoeira. 

 Conhecer as diversas modalidades de 

lutas. 

 Compreender os aspectos técnicos das 

lutas no contexto escolar. 

 Conhecer os benefícios da Ginástica 

Laboral e aeróbica. 

 Vivenciar exercícios da ginástica laboral 

e aeróbica. 

 

Eixo Temático: Atividades Rítmicas e Expressivas 

Conteúdos Habilidades 

1. Criação e improvisação. 

2. Dança e mídia. 

 Valorizar atitudes de cooperação, de 

solidariedade e diálogo. 

 Vivenciar processos de criação e 

improvisação. 

 Compor pequenas apresentações de 

teatro, coreografia e/ou música. 
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 Identificar estereótipos na dança. 

 Identificar a influência da mídia nas 

formas de dançar. 

 

 

17.9.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

A Educação Física na Educação de Jovens e Adultos deve propiciar a 

discussão sobre a prática pedagógica a partir das seguintes ações: 

- Reconhecer o aluno, em sua história pessoal, como possuidor de algumas 

práticas da cultura corporal de movimento. 

- Incentivar a autonomia do aluno em relação à cultura corporal de 

movimento, propiciando condições para a divisão de atribuições e responsabilidades 

entre professores e alunos. Por exemplo, os alunos podem auxiliar na elaboração 

das regras, na escolha das tarefas, no cuidado com o espaço e material etc. 

- Refletir criticamente os valores impostos pela mídia, mantendo um espaço 

de debate permanente por exemplo, levando jornais à escola e fazendo murais. 

 - O professor pode indicar alguns programas da tevê para que os alunos 

discutam questões importantes, bem como estimulá-los a buscar informações em 

livros, jornais, revistas e  sites para a elaboração de trabalhos, pesquisas e projetos. 

 - Favorecer oportunidades para os alunos assistirem a apresentações de 

espetáculos de dança e jogos de diferentes modalidades esportivas. 

Incluir o aluno no processo de ensino e aprendizagem como aquele que tem 

um conhecimento e estabelece uma relação pautada sobre valores atribuídos a 

essa cultura. 
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                    INFORMÁTICA EDUCACIONAL 
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17.10 INFORMÁTICA EDUCACIONAL 

 

             17.10.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

A Informática é de extrema importância para o aluno da EJA, tendo em vista 

que ele normalmente está inserido no mercado de trabalho ou está ansioso para 

isso. As oportunidades de inserção ou desenvolvimento de uma carreira profissional 

muitas vezes estão relacionadas à familiaridade com os componentes tecnológicos. 

Portanto, por ser intimamente relacionada ao mundo do trabalho, a Educação de 

Jovens e Adultos precisa estar atento à questão da tecnologia e, principalmente 

refletir sobre como ajudar o aluno a dominar pelo menos aspectos básicos da 

computação. 

O contato com a Informática permite inserir o aluno de maneira mais efetiva 

no mundo globalizado. É a chance que a escola tem de elevar sua autoestima, 

mostrando novas possibilidades de encarar o mundo. Aquilo que antes era 

desconhecido ou que apenas poderia ser imaginado, pode agora ser visualizado, 

explorado e discutido. O seu uso com criatividade e compromisso, torna-se uma 

ótima ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem do aluno.   

A visualização de esquemas, a apresentação de vídeos, de imagens e a 

interação com esses elementos podem atrair a atenção dos alunos, permitindo um 

melhor aprendizado. 

 

17.10.2 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo Geral 

 

- Oportunizar aos nossos alunos o acesso à tecnologia, possibilitando-os 

conhecer e descobrir novos horizontes através do uso da informática, tornando-

os capazes de lidar com o avanço da ciência e da  tecnologia e dele participar 

de forma proativa no mundo do trabalho e na sociedade. 
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b) Objetivos específicos 

 

- Proporcionar aos alunos domínio e conhecimento do computador e suas 

ferramentas de trabalho. 

- Capacitar aos alunos quanto à vida pessoal autônoma, proporcionando mudança 

de percepção em seus saberes, enquanto cidadão crítico e como partícipe do 

mundo do trabalho. 

- Oportunizar aos alunos o acesso a inclusão digital, tornando-o agente 

transformador de sua história. 

 

17.10.3 CONTEÚDOS E HABILIDADES 

 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Educação e Tecnologias Digitais  

 

Conteúdos Habilidades 

1. Conceito de Informática 

2. Definição de Hardwre e Software 

3. Cuidados com o computador: ligar 

e desligar corretamente. 

4. O uso do teclado. 

 Conhecer os conceitos básicos de 

Informática. 

 Identificar os componentes do 

computador e suas respectivas 

funções. 

 Diferenciar hardware e software. 

 Entender a importância dos cuidados 

que se deve ter com o computador. 

 Conhecer o teclado e exercitar a 

escrita. 

 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

2º Bimestre 

Eixo Temático: Educação e Tecnologias Digitais  

 

Conteúdos Habilidades 

 

1. Noção básica do Windows Explorer e 

painel de controle. 

 Conhecer as pastas do: Windows 

Explorer e Painel de Controle. 

 Entender a organização das pastas 
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2. Árvores de diretórios, maximizar, 

minimizar, restaurar e fechar. 

dos diretórios. 

 Saber maximizar, minimizar, restaurar 

e fechar. 

 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: Educação e Tecnologias Digitais  

 

Conteúdos Habilidades 

1. Edição de textos:  

   Área de trabalho  

   Ícones  

   Barra de tarefas  

   Botão iniciar 

  Janelas  

  Salvando arquivos 

  Copiar, recortar e colar arquivos. 

 

 Criar, formatar e editar textos 

utilizando os diversos recursos 

tecnológicos.  

 

 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL - 4ª FASE (6º e 7º ano) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: Educação e Tecnologias Digitais  

 

Conteúdos   Habilidades 

1. Criar, salvar e fechar um documento 

  Selecionar texto  

  Fonte, tamanho e cor 

  Negrito, itálico e sublinhado 

  Alinhamento do texto 

  Números e marcadores  

  Recortar, copiar e colar texto 

  Inserção de símbolos, imagens, quebra 

de página, cabeçalho e rodapé 

  Definição e recuo de parágrafo  

  Espaçamento da linha 

 Números de páginas 

 

 Criar, formatar e editar textos 

utilizando os diversos recursos 

tecnológicos.  
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INFORMÁTICA EDUCACIONAL - 5ª FASE (8º e 9º ano) 

1º Bimestre 

Eixo Temático: Tecnologia e Sociedade 

Conteúdos Habilidades 

 
 
1. Conceito de Internet;  

2. Principais serviços e aplicativos: 

Wide World Web; Chat (Bate-papo); 

FTP (Transferência de arquivos); 

Correio Eletrônico e Newsgroups  

 
 

 

 Conhecer e utilizar as principais 
ferramentas de buscas 
eletrônicas;  

 
 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL - 5ª FASE (8º e 9º ano) 

2º Bimestre 

Eixo Temático: Tecnologia e Sociedade 

Conteúdos Habilidades 

 
1. Uso e aplicações da internet: 

Navegadores; Sites de Buscas e E-

commerce (Comércio eletrônico).  

2. Gerenciamento e configurações: 

endereço eletrônico; enviar 

mensagens pelo correio eletrônico; 

salvar uma página da internet.  

 
 

 
 

 Aprender como obter um 

endereço eletrônico e enviar/ler 

mensagens (e-mail);  

 
 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL - 5ª FASE (8º e 9º ano) 

3º Bimestre 

Eixo Temático: Tecnologia e Sociedade 

Conteúdos Habilidades 

 
 

1. Elaboração e criação de 

planilha;  

2. Digitação e edição de dados;  

3.Formatação de células;  

Inserindo, excluindo e alterando 

linhas e colunas;  

- Copiando e movendo o conteúdo 

de células;  

 
 

 

 

 Elaborar, formatar planilhas de 

cálculo, inserir dados e criar 

gráficos simples;  
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INFORMÁTICA EDUCACIONAL - 5ª FASE (8º e 9º ano) 

4º Bimestre 

Eixo Temático: Tecnologia e Sociedade 

Conteúdos   Habilidades 

   
 1. Elaboração de gráficos;  

 2.  Elaboração de apresentações em 

slides;  

3. Ferramentas de desenho, setas, 

quadrados e retângulos, círculos e  

elipses, autoFormas e caixas de 

texto;  

- Formatação de objetos de 

desenho: preenchimento, cor da 

linha, tipo de seta, formato e 

espessura da linha, aplicação de 

sombra e efeitos 3D.  

 
 

 
 

 
 

 Elaborar, formatar planilhas de 

cálculo, inserir dados e criar 

gráficos simples;  

 Criar apresentações multimídias 

com o Editor de Apresentações.  

 
 

 

 

17.10.4 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

Os conteúdos foram organizados nos eixos que se relacionam com as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas pela Informática Educacional: 

- Conhecimento da representação física; 

- Investigação e Compreensão; 

- Comunicação sócio-cultural. 

 A Informática Educacional aliada às práticas pedagógicas trabalha a leitura, 

a escrita, o raciocínio lógico, o cálculo mental ao mesmo tempo em que os alunos se 

familiarizam com os programas, aplicativos e softwares, sendo possível a aquisição 

de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades tecnológicas. 
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Ao iniciar as aulas de Informática, o professor deverá proporcionar aos 

alunos a exploração do computador para que possam se familiarizar com a máquina. 

Nesse contexto, deverá evitar cobranças demasiadas, mas deixar claro que a 

aprendizagem é algo colaborativa, resultado de tentativas e erros, sendo importante 

a experiência proporcionada através dessa interação solidária.  

O aluno terá os contatos iniciais com os computadores para assim conhecer 

e descobrir novos mundos possibilitados pelo uso das tecnologias da informação e 

comunicação. Dentro desse ambiente, aprenderá conceitos de informática e 

descobrirá o computador como instrumento de trabalho, lazer e aprendizagem. 

Esses conceitos servirão para auxiliá-los em seu processo de aprendizagem durante 

toda a sua vida e percurso escolar. 

Nesta direção, o uso do computador no espaço escolar servirá como mais 

uma ferramenta de aprendizagem, cabendo ao professor mediar  os conhecimentos 

que os jovens e os adultos possuem acerca das tecnologias da informação e da 

comunicação digital, tornando assim os conteúdos mais significativos e integrados. 
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