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APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus-SEMED, por meio da Gerência
de Educação de Jovens e Adultos-GEJA, em consonância com as necessidades e
demandas dessa modalidade de ensino, apresenta a Proposta Pedagógica do Primeiro
Segmento da EJA, com o objetivo de nortear o currículo e subsidiar o trabalho
pedagógico das escolas.
O presente documento foi reformulado, atendendo as orientações da LDBEN
nº 9.394/96; do Parecer CNE/CEB nº 11/00; das Resoluções CNE/CEB nº 01/00,
nº 03/10, nº. 04/10 e da Resolução nº 007/CME/2011, bem como as transformações da
sociedade e das relações sociais estabelecidas pelos indivíduos. Para atender a esses
novos paradigmas, a GEJA priorizou nesta Proposta Pedagógica um redesenho
curricular por competências e habilidades, a serem desenvolvidas por meio da
contextualização dos conhecimentos e da interdisciplinaridade.
Participaram do processo de construção assessores pedagógicos da GEJA e das
Divisões Distritais Zonais-DDZs, pedagogos e professores especialistas por área de
conhecimento. Sendo estabelecida como prioridade a construção participativa, coletiva
e democrática, possibilitando ampla discussão e reflexão sob diferentes olhares. Dessa
forma, considera-se assegurada a legitimidade do processo de elaboração.
A presente proposta parte do pressuposto do educando como sujeito sóciohistórico-cultural, com conhecimentos e experiências acumuladas. 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.
Os conteúdos foram organizados por áreas de conhecimento atendendo as
recomendações

da

Base

Nacional

Comum

Curricular–BNCC,

contemplando

caracterização, eixos temáticos, objetivos, habilidades, conteúdos e orientações
didáticas.
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1. JUSTIFICATIVA

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica, que
visa oferecer oportunidade de estudos às pessoas que não tiveram acesso ou
continuidade desse ensino na idade própria, assim como, prepará-los para o mundo do
trabalho e para o exercício da cidadania.
A EJA deve estar pautada na especificidade de práticas docentes e pedagógicas,
na flexibilidade do currículo, no tempo e espaço de aprendizagem próprios da vida
adulta, de forma a atender às funções reparadora, qualificadora e equalizadora, previstas
para os alunos jovens, adultos e idosos dessa modalidade de ensino.
Por meio de uma Proposta Pedagógica emancipatória calcada na dialogicidade e
no desenvolvimento de percursos formativos individualizados e trabalho com conteúdos
significativos para a vida, a Educação de Jovens e Adultos deve ser efetivada tendo em
vista o/a:


Promoção de suporte e atenção individual às diferentes necessidades dos

estudantes no processo de aprendizagem mediante atividades diversificadas;


Valorização de vivências socializadoras, culturais, recreativas e esportivas,

geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos estudantes;


Desenvolvimento de competências para o trabalho;



Orientações permanentes aos estudantes, visando maior participação,

aproveitamento e desempenho nas aulas;


Realização e sistematização na formação continuada destinada aos

educadores dos jovens, adultos e idosos.
Nesta perspectiva, esta proposta pedagógica ora apresentada é o resultado do
processo de reflexão-ação-reflexão em torno de questões fundantes e de ações
pragmáticas do processo educativo escolar, perpassando o aspecto filosófico da
intencionalidade docente na EJA até a questão cotidiana da bimestralidade no
lançamento de notas no Sistema Integrado de Gestão Educacional.
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2.

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL


Sintetizar currículo e metodologia para jovens, adultos e idosos, que não tiveram
acesso a Educação Básica em idade correlata, contribuindo para o
desenvolvimento

de

valores

inclusivos,

emancipatórios,

humanistas

e

democráticos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Oferecer aos professores da Rede Pública Municipal de Ensino uma organização
curricular e orientações didáticas que sirvam como proposta norteadora do seu
planejamento;



Garantir a jovens, adultos e idosos, a elevação de sua escolaridade;



Contribuir para a formação cidadã por meio de um currículo escolar que
possibilite a interlocução com o mundo do trabalho, incentivo à participação
social ativa e crítica;



Proporcionar por meio de uma educação intercultural o enfrentamento aos
preconceitos culturais e a discriminação;



Estimular a autoestima, fortalecendo a confiança na sua capacidade de
aprendizagem, bem como, a educação como meio de desenvolvimento pessoal e
social.
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3.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: MARCOS HISTÓRICOS E
LEGAIS

A Educação de Jovens e Adultos em seus aspectos de contextualização histórica
abrangem questões de natureza social, econômica, política e cultural. Os primeiros
vestígios da educação de adultos no Brasil são perceptíveis durante o processo de
colonização, após a chegada dos padres jesuítas, em 1549. Estes se voltaram para a
catequização e instrução de adultos e adolescentes, tanto de nativos quanto de
colonizadores, diferenciando apenas os objetivos para cada grupo social. (ARANHA,
2006).
Após a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, pelo Marquês de Pombal, a
educação de adultos entra em colapso e fica sob a responsabilidade do Império a
organização e o emprego da educação. A identidade da educação brasileira foi sendo
marcada então, pelo o elitismo que restringia a educação às classes mais abastadas.
Dessa forma, a história da educação brasileira foi sendo demarcada por uma situação
peculiar que era o conhecimento formal monopolizado pelas classes dominantes.
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. No
entanto, essa lei, ficou somente no papel. Após o Ato Constitucional de 1834, a
instrução primária e secundária de todas as pessoas, especialmente a de jovens e adultos
ficou sob a responsabilidade das províncias.
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 do país começou a se
consolidar.
A partir da Constituição de 1934, foi criado o Plano Nacional de Educação PNE que previa o ensino primário integral obrigatório e gratuito estendido às pessoas
adultas. Esse foi o primeiro plano na história da educação brasileira com um tratamento
específico para a Educação de Jovens e Adultos. Em 1942, foi criado o Fundo Nacional
do Ensino Primário com o objetivo de realizar programas que ampliasse e incluísse o
Ensino Supletivo para adolescentes e adultos. Em 1945, este fundo foi regulamentado
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pelo Decreto nº 19.513, estabelecendo que 25% dos recursos fossem destinados a essa
modalidade de ensino.
Na década de 40, a Educação de Jovens e Adultos se fortaleceu e ganhou
destaque nacional, em virtude da 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, o qual 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, os programas que visavam à constituição de uma
transformação social foram abruptamente interrompidos com apreensão de materiais,
detenção e exílio de seus dirigentes. Nesse período, a educação retoma-se como modo
de homogeneização e controle das pessoas. O governo militar criou assim, o
Movimento Brasileiro de Alfabetização-MOBRAL, em 1967, com o objetivo de
alfabetizar funcionalmente e promover uma educação continuada. Com esse programa a
alfabetização ficou restrita à apreensão da habilidade de ler e escrever, sem haver a
compreensão contextualizada dos signos. Na década de 1970, o MOBRAL expandiu-se
por todo o território nacional, diversificando sua atuação.
Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDBEN nº 5.692 implantou o
Ensino Supletivo, destinando-o a “suprir a escolarização regular para adolescentes e
adultos que não tinham seguido ou concluído na idade própria”.
Em 1985, o MOBRAL foi extinto, surgindo outros programas de alfabetização,
como a Fundação Educar, que estava vinculada especificamente ao Ministério da
Educação. O seu papel era de supervisionar e acompanhar, junto às instituições e
secretarias, o investimento dos recursos transferidos para a execução de seus programas,
sendo extinta em 1990.
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A Constituição Federal de 1988, art. 205, estabelece que a educação é um direito
de todos e dever do Estado, sendo reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394/96, que consolida em seu art. 37 que “a educação de jovens e adultos
será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental [...] na idade própria”, cabendo aos sistemas de ensino assegurar
gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade
regular, oportunidades educacionais apropriadas, considerando suas características, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
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.
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. Em 2009, durante a VI CONFITEA,
essas recomendações foram reafirmadas no Marco de Belém, que frisou a aprendizagem
ao longo da vida como “uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador
de todas as formas de educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios,
humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte integrante da visão de uma
sociedade do conhecimento”.
Ainda se tratando do aspecto legal, no ano de 2000, o Conselho Nacional de
Educação, através da Câmara de Educação Básica, 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”.
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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” (Resolução
CNE/CEB nº 1/2000).
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
Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade
mínima para o ingresso nos cursos de EJA; a idade mínima e certificação nos exames; e
Educação de Jovens e Adultos desenvolvidos por meio da Educação a Distância. Esta
Resolução normatizou os cursos EAD na EJA, bem como reforçou a duração dos
cursos, idade mínima para ingresso e a idade para certificação nos exames.
Analisando a história da Educação de Jovens e Adultos no país, percebe-se
uma longa trajetória marcada por avanços e retrocessos.
Em Manaus, a Educação de Jovens e Adultos na Rede Pública Municipal de
Ensino, segue a legislação nacional vigente e a Resolução nº 007/CME/2011, do
Conselho Municipal de Educação de Manaus.
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4.

CONCEPÇÃO FILOSÓFICA E PEDAGÓGICA

4.1 CONCEPÇÃO FILOSÓFICA

Os princípios filosóficos no campo educacional propiciam a oportunidade de
sondar, refletir e analisar a realidade, possibilitando a intervenção nesta. A filosofia e
pedagogia, formuladas teoricamente, devem se refletir em práticas sociais e históricas,
produzindo efeito sobre o homem de forma individual ou coletiva. Desse modo:

Uma pedagogia revolucionária centra-se, pois, na igualdade essencial entre
os homens. Entende, porém a igualdade em termos reais e não apenas
formais. Busca, pois, converter-se, articulando-se com as forças emergentes
da sociedade, em instrumento a serviço da instauração de uma sociedade
igualitária. Para isso, a pedagogia revolucionária, longe de secundarizar os
conhecimentos descuidando de sua transmissão, uma das tarefas primordiais
do processo educativo em geral e da escola em particular. (SAVIANI, 1994,
p.75).

A escola está inserida em um processo político-social com compromisso de
transformação da sociedade, assumindo assim, a função de mediadora entre o aluno (ser
atuante e criativo) e o acesso ao saber historicamente acumulado de forma dialética. A
partir desta ideia, o sistema de ensino deverá promover o pensamento crítico,
estimulando a atuação sobre o meio social, relacionando a este, as diversas áreas do
conhecimento científico e sistematicamente elaborado.
A finalidade educativa deve estar comprometida com a transformação da
sociedade. Paulo Freire afirma que: “A educação, portanto, implica uma busca realizada
por um sujeito que é o homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação.
Não pode ser o objeto dela”. (FREIRE, 1979, p.28).
Isso sugere reconhecer a relação indissociável entre educação e política. Estas
dimensões são distintas, porém articuladas que configuram a prática social e exigem a
necessidade de instrumentalização, garantindo a mediação do saber erudito vinculado
aos aspectos culturais.
Nesta perspectiva, as práticas dos professores abrangem elementos que
direcionam

uma

proposta

educacional

voltada

aos

princípios

democráticos,

transformadores e de participação ativa. Assim, o acesso aos conteúdos de modo
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significativo favorece a incorporação de saberes que permitem compreender, analisar e
intervir na sociedade na qual se insere.
A ação educativa apresenta dois sujeitos principais: professor e aluno,
participantes do processo, aprendem e se desenvolvem mutuamente estabelecendo
relações. Partindo do princípio que:

A dialética opõe-se necessariamente ao dogmatismo, ao reducionismo,
portanto é sempre aberta, inacabada, superando-se constantemente. Todo
pensamento dogmático é antidialético. O “marxismo acadêmico”, reduzindo
Marx a um código, transformando o seu pensamento em lei sem nada lhe
acrescentar é por isso, antidialético. A crítica e a autocrítica, pelo contrário,
são revolucionárias. É assim que devemos entender a advertência de Lênin de
que “o marxismo é um guia para a ação e não um dogma”. Enquanto
instrumento de ser entendida como crítica, crítica dos pressupostos, crítica
das ideologias e visões de mundo,crítica de dogmas e preconceitos. A tarefa
da dialética é essencialmente crítica (GADOTTI, 2006, p. 40).

Sendo assim, a escola é entendida como mediadora entre o aluno e o mundo da
cultura elaborada socialmente e historicamente, onde o processo de apropriação dos
conhecimentos ocorre de maneira crítica.

4.2 CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA
A Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos – 1º Segmento está
norteada na abordagem sociocultural, onde o centro do processo ensino-aprendizagem
baseia-se nos contextos político, econômico, social e cultural ocorrendo a ação
educativa. Um importante representante dessa concepção é Lev Semenovitch Vygotsky,
que pauta seus estudos sobre as origens e a evolução da consciência do homem no
materialismo histórico (VYGOTSKY, 1989).
A partir de uma visão dialética dos processos de construção do conhecimento,
Vygotsky concebe a linguagem como o principal instrumento de representação
simbólica e, por conseguinte, como condição mais importante do desenvolvimento da
consciência do sujeito social em formação. Para o erudito, o conteúdo da experiência
histórica do homem vê-se refletido nas formas verbais de comunicação (PESCE, 2010).
No Brasil, Paulo Freire é o representante mais significativo da abordagem
sociocultural (FREIRE, 1987). Nessa perspectiva, o ser humano não pode ser
compreendido fora de seu contexto; ele é o sujeito de sua própria formação e se
desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre sua
17
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realidade. Essa conscientização é pré-requisito para o processo de construção individual
de conhecimento ao longo de toda a vida, na relação pensamento-prática. Visando à
consciência crítica, que é a transcendência do nível de assimilação dos dados do mundo
concreto e imediato, para o nível de percepção subjetiva da realidade, como um
processo de relações complexas e flexíveis ao longo da história.
A proposição da educação como um ato dialógico por Paulo Freire e da
linguagem como principal elemento mediador no processo educacional por Vygotsky,
traz como ponto comum a centralidade do diálogo na ação pedagógica.
Paulo Freire defende a educação como ato dialógico, destacando a necessidade
de uma razão dialógica comunicativa onde o ato de conhecer e de pensar estariam
diretamente relacionados. O conhecimento seria um ato histórico, gnosiológico, lógico e
também dialógico.
Para os autores adeptos dessa concepção, toda atividade educacional deve ser
pautada por uma visão de mundo e sociedade, permitindo amplas possibilidades de
reflexão. A educação deve ser sempre problematizadora e proporcionar ao aluno uma
compreensão ampla dos contextos nos quais o problema se insere, mobilizando-o para
perceber-se como parte integrante desse conjunto complexo que é a sociedade. A
relação professor-aluno é igualitária e democrática, o professor deve ser crítico,
questionar os valores da cultura dominante, instigando os alunos para que eles mesmos
se tornem produtores de cultura.
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5.

PERFIL DO ALUNO DA EJA

O perfil do aluno da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública Municipal de
Ensino apresentado nessa Proposta Pedagógica é resultado de um estudo realizado pela
Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério–DDPM/SEMED no ano de
2014, em 55 escolas, com uma amostragem de 1.689 alunos. Esta pesquisa foi realizada
in loco, sendo utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário
semiestruturado, priorizando as características etárias e socioeconômicas dos alunos.
Após análise das informações tivemos como resultados que o público que frequenta
a EJA é constituído por 55,1% do sexo feminino e 44,9% do sexo masculino. Estes
dados indicam uma característica da sociedade atual, na qual a maioria das mulheres são
provedora e mantenedora de suas famílias. Por isso, são instigadas a procurar um lugar
no mercado de trabalho.
Referindo-se a questão etária, encontramos matriculados no ensino noturno uma
população de 58,1% entre 15 e 20 anos, representando mais da metade dos estudantes;
15,6% entre 21 a 30 anos; 14,9% entre 31 a 40 anos; 6,7% entre 41 e 50 anos; 4,2%
entre 51 e 60 anos e apenas 0,6% acima 61 anos. Estes dados sinalizam o insucesso na
escolarização desses estudantes na idade correlata, tornando a EJA uma alternativa para
o acesso ou retorno a educação formal.
No que diz respeito à dimensão do trabalho, apenas 25,6% dos alunos possuem
emprego fixo, sendo obrigados a conciliarem com o estudo, o que é uma das maiores
dificuldades apresentadas; 74,4% trabalham na informalidade, o que também não deixa
de influenciar em relação aos seus estudos.
Com relação ao acesso à internet, 83,6% dos alunos utilizam essa forma de
comunicação e 16,4% não utilizam. Quanto às fontes de acesso, 47,2% utilizam a
internet em casa; 23,6% utilizam na lan house; e 16,9% utilizam somente na escola. De
forma geral, o interesse em usar essa ferramenta de comunicação se dá pelo fato do
público ser predominantemente jovem, estando preocupados em manter-se conectados
com o mundo digital.
Quanto ao item reprovação constatamos que 74,9% dos alunos já reprovaram; 38
dos alunos apontaram como motivo dessa reprovação, a falta de interesse nos estudos;
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24% a dificuldade de ler, escrever e interpretar; 14% apontaram a metodologia utilizada
pelo professor;9% o nível de complexidade de elaboração das provas e por fim, 15%
atribuiu a difícil relação com o professor. Sobre a questão da desistência, 72%
afirmaram ter desistido pelo menos 1 ou 2 vezes, apontando como principal motivo a
falta de dinheiro para o transporte, assim como o cansaço por ter que conciliar trabalho
e estudo.
No que se refere à aprendizagem, 66,1% dos alunos afirmaram que a área do
conhecimento na qual apresentam mais dificuldade é a Matemática e em segundo lugar
a Língua Portuguesa, sendo esse um indicativo para o fortalecimento das práticas
pedagógicas.
Quanto à expectativa ao finalizar o Ensino Fundamental, 37,1% dos alunos
pretendem seguir até o Ensino Médio, pois acreditam que este oferece condições para
uma melhor colocação no mercado de trabalho; 29,4% desejam concluir o Ensino
Superior; 15,7% almejam fazer um curso técnico profissionalizante; 9,1% vislumbram
melhorar sua colocação no mercado; 4,7% têm como objetivo conseguir um trabalho ou
emprego e somente depois pensam em prosseguir com os estudos; e apenas 4% não
sabem o que irão fazer.
Diante do panorama apresentado, constatamos que a diversidade é uma das
principais marcas dos alunos da EJA: trazendo diferentes idades, experiências de vidas,
ritmos de aprendizagens, situações socioculturais e econômicas. Por outro lado, algumas
experiências e expectativas são comuns à maioria, como a impossibilidade ou
dificuldade de estudar na idade regular seja pela conciliação dos estudos com o trabalho
ou pelo acesso a escola. Essas diferenças podem ser uma riqueza para o fazer educativo.
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6. ALFABETIZAÇÃO NUMA PERSPECTIVA DE LETRAMENTO

A teoria da Psicogênese da Escrita criada por Emília Ferreiro e Ana Teberosky
(1979) demandou uma mudança conceitual significativa sobre alfabetização a partir da
década de 80, um novo conceito de alfabetização contrapôs-se aos exercícios de
memorização das famílias silábicas, difundidas e vivenciadas intensamente nos
contextos educativos. As autoras desenvolveram uma pesquisa e demonstraram, a partir
de diversas investigações, que todo aluno ao iniciar o processo de aprendizagem da
leitura e da escrita perpassa por níveis conceituais e apresenta hipóteses construídas
sobre o funcionamento da escrita, as quais são produtos de uma elaboração própria. Tais
hipóteses são tentativas de entender como funciona o sistema de escrita alfabética e a
essa tentativa de compreender o que a escrita nota, Ferreiro (1999) classificou em níveis
pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético.
A partir desse novo conceito do processo de alfabetização, surge a necessidade
dos alfabetizadores da Educação de Jovens e Adultos planejarem atividades
pedagógicas voltadas para intervenções didáticas que possibilitem ao aluno avançar
significativamente e construir hipóteses sobre a leitura e a escrita dentro de um contexto
educativo que favoreça a participação, a construção da autonomia e da cidadania,
vislumbrando uma educação dialógica e emancipatória. Nesse sentido, perceber os
alunos da Educação de Jovens e Adultos como sujeitos é vislumbrar que as
reestruturações não aparecem do vazio, mas sim de contextos educativos que
possibilitem a esses alunos momentos de reflexão, de interação com seus pares e de
desafios constantes.
Boas (1996) afirma que em diversos momentos por não ter o conhecimento de
como o processo de alfabetização é organizado, por não conhecer sua natureza, seu
funcionamento e sua produção, o professor utiliza a fixação dos conhecimentos
abordados em sala de aula como sua principal estratégia de aprendizagem. A autora
enfatiza que para o aluno dominar as modalidades falada e escrita da língua, surge a
necessidade dele operar de maneira concreta com ela, observando suas semelhanças e
diferenças, comparando e relacionando seus elementos em diversos contextos e
situações sociais reais.
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Assim sendo, a aprendizagem deve possibilitar a interação social e a efetivação
do conhecimento devendo acontecer através de atividades de ação-reflexão do aluno.
A apropriação da língua acontece a partir do aluno, perpassando pela valorização
do contexto cultural no qual ele está inserido, assim como pelas interações que são
construídas efetivamente com todos os sujeitos envolvidos no processo. Neste sentido, o
professor deverá contribuir para a construção da competência comunicativa dos alunos,
para que eles tornem-se sujeitos ativos e criativos no desenvolvimento da aprendizagem
da leitura e da escrita. É necessário recuperar o universo sociocultural desses alunos, o
qual foi abandonado pelo ensino mecanicista e focado nas cartilhas, dar importância à
fala de cada um e conceder à linguagem seu real sentido, que implica interação social.
Com isso, estabelece-se um novo rumo a ser vislumbrado pelos alfabetizadores da EJA
que procuram respostas para as suas inquietações e anseios.
Com base nessa premissa levantada, Freire tece algumas considerações, a saber:
... ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
sua própria produção ou a sua construção. [...] devo estar sendo um ser aberto
a indagações, à curiosidade,às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser
crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não
a de transferir conhecimento (2011, p. 47).

Dessa forma, esse saber imprescindível ao professor necessita ser apreendido por
ele e pelos alunos, bem como testemunhado e vivenciado cotidianamente.
Soares (2011) enfatiza que uma concepção coerente de alfabetização só será
possível de ser desenvolvida nos espaços alfabetizadores a partir da articulação e
integração das diferentes facetas inerentes a esse processo, como os conhecimentos da
linguística, da psicologia, da psicolinguística, da sociolinguística e da pedagogia. O
processo de alfabetização em seu sentido mais amplo deve possibilitar o
desenvolvimento de atividades de reflexão sobre a escrita alfabética simultaneamente à
vivência cotidiana de leitura e da escrita, sendo que no contexto educacional, essa
vivência é chamada de letramento. A autora diferencia o conceito de alfabetização do
conceito de letramento, destacando que a alfabetização possibilita a aquisição do
alfabeto, ou seja, o domínio da tecnologia da escrita e o desenvolvimento das
habilidades de codificação e decodificação. Já o letramento é o exercício efetivo dessa
tecnologia, implicando uso competente de práticas sociais de leitura e escrita de textos
diversificados.
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De acordo com a autora, a alfabetização e o letramento são duas ações distintas,
mas devem ser indissociáveis, inseparáveis, posto que o ideal seria alfabetizar letrando,
ou seja, ensinar a ler e a escrever dentro de um contexto real de práticas sociais de
leitura e de escrita.
A diferença entre ser alfabetizado e letrado perpassa pela dimensão da qualidade
do domínio da leitura e da escrita, posto que uma pessoa alfabetizada pode desenvolver
atividades contemplando a leitura e a escrita de textos simples, no entanto, ela não é
usuária dessa prática no seu cotidiano social. Logo, uma pessoa letrada é aquela que se
apropriou da tecnologia da leitura e da escrita, usando-a com propriedade e competência
e acessando efetivamente os bens culturais disponíveis na sociedade.
A partir dessa definição é imprescindível que as práticas dos alfabetizadores da
EJA demandem atividades voltadas ao letramento, possibilitando que os alunos
compreendam a utilização, os objetivos e as características dos diferentes textos, através
da interação com os variados e diversos contextos comunicativos, sendo que essas
atividades devem permitir que os alunos entendam que a escrita tem uma função social.
Nessa perspectiva, surge a necessidade da ressignificação do conceito de
alfabetização, implicando não só o entendimento de textos lidos, mas a compreensão de
mundo, de maneira que os alunos da EJA se tornem cidadãos críticos, conscientes,
reflexivos e autônomos, capazes de exercerem seus papéis na sociedade contemporânea.
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7. EDUCAÇÃO ESPECIAL
A educação é direito indiscutível da pessoa com deficiência, devendo ser
assegurada através de um sistema educacional inclusivo que perpasse por todas as
etapas da vida, visando alcançar através de suas ações o máximo de desenvolvimento
possível dos talentos e habilidades de seus educandos, respeitando sempre suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem. Para tal, a Educação
Especial constitui-se em:

[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e
modalidades, realiza o Atendimento Educacional Especializado,
disponibilizando os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta
os alunos e seus professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do
ensino regular (BRASIL,2008).

A Educação Especial tem como público: alunos com deficiência, aqueles que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial (auditiva e
visual); alunos com Transtorno do Espectro Autista–TEA1, aqueles que apresentam
deficiências sociais e de comunicação, interesses restritos, fixos e intensos, e
comportamentos repetitivos; alunos com altas habilidades/superdotação, aqueles que
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmico, liderança, psicomotora, criativo/produtivo e artes.
As turmas da EJA da Rede Pública Municipal de Ensino que atendam pessoas
com deficiência e/ou altas habilidades/superdotação deverão ser formadas no máximo
por 15 (quinze) alunos, dentre os quais o público-alvo da Educação Especial
encaminhados pela Gerência de Educação Especial-GEE, mediante avaliação
multiprofissional.
7.1 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE

O Atendimento Educacional Especializado-AEE é oferecido em todas as etapas e
modalidades da educação básica, sendo organizado para apoiar o desenvolvimento dos
alunos público-alvo da educação especial, constituindo oferta obrigatória dos sistemas
1

Termo alterado pelo DSM-V/APA, anteriormente denominado Transtornos Globais do
Desenvolvimento- TGD.
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de ensino, e devendo ser realizado no turno inverso ao da classe comum, em salas de
recursos ou centro especializado que realize esse serviço educacional.
Desse modo, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, as ações da
Educação Especial possibilitam a ampliação de oportunidades de escolarização,
formação para a inserção no mundo do trabalho e efetiva participação social.
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8. EDUCAÇÃO 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, Paulo. A pedagogia do oprimido,
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 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.
Segundo a Resolução CNE/CEB nº 04/2010, Art. 35, a educação para a população
rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de
cada região, sendo necessário adotar formas de organização e metodologias pertinentes
à realidade do campo devendo ter acolhidas, como a pedagogia da terra, pela qual se
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busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio da sustentabilidade, para
assegurar a preservação da vida das futuras gerações, e a pedagogia da alternância, na
qual o estudante participa, concomitante e alternadamente, de dois ambientes/situações
de aprendizagem: o escolar e o laboral, supondo parceria educativa, em que ambas as
partes são co-responsáveis pelo aprendizado e pela formação do estudante.
A Educação do Campo é uma modalidade de ensino destinada ao atendimento das
populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida – agricultores
familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da
Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros (Resolução CNE/CEB nº
02/2008). Essa modalidade de ensino, assim como a EJA, possui uma trajetória e
registros substanciais em que as iniciativas implantadas, sempre foram em forma de
campanhas, projetos ou programas, visando apenas à alfabetização de determinados
grupos, dotando esses sujeitos de competências elementares, como assinar o nome,
decifrar alguns códigos e símbolos do mundo alfabético, com a intenção de reduzir
índices de analfabetismo.
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 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.
A Educação do Campo deve ocorrer tanto nos espaços escolares quanto fora deles,
envolvendo saberes, métodos, tempos e espaços físicos diferenciados. Não se resumindo
apenas a saberes construído na sala de aula, mas também aqueles construídos na
produção, na família, na convivência social, na cultura, no lazer e nos movimentos
sociais.
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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
educação da 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.
A escola do campo é uma concepção que está vinculada à realidade dos sujeitos,
realidade esta que não se limita ao espaço geográfico, mas que se refere, principalmente,
aos elementos socioculturais que desenham os modos de vida desses sujeitos. Construir
uma educação do campo significa pensar numa escola sustentada no enriquecimento das
experiências de vida, obviamente não em nome de permanência, nem da redução destas
experiências, mas em nome de uma reconstrução dos modos de vida, pautada na ética da
valorização humana e do respeito à diferença. Uma escola que proporcione aos seus
alunos condições de optarem, como cidadãos, sobre o lugar onde desejam viver. Isso
significa, em última análise, inverter a lógica de que apenas se estuda para sair do
campo.
A sala de aula, portanto, é um espaço específico de sistematização, análise e de
síntese das aprendizagens se constituindo assim, num local de encontro das diferenças,
pois é nela que se produzem novas formas de ver, estar e se relacionar com o mundo.
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.
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9.

DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL

A sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos étnico-raciais, que a
caracterizam, em termos culturais, como uma das mais ricas do mundo. Entretanto, sua
história é marcada por desigualdades e discriminações sociais e culturais,
principalmente contra negros e índios, impedindo desta forma, seu pleno
desenvolvimento econômico, político e social.
Neste sentido, esta Proposta Pedagógica estrutura-se na perspectiva de
contemplar o que preconiza o Parecer CNE/CP nº 03/2004, que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais. Este Parecer
regulamenta a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96,
pela Lei nº 10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica.
Segundo a Lei nº 10.639/2003, os conteúdos referentes à História e Cultura Afrobrasileira devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, e
principalmente, nas áreas de Arte, Literatura e História Brasileira, devendo fazer parte
do cotidiano escolar, uma vez que os alunos devem educar-se enquanto cidadãos
participativos em uma sociedade multicultural e pluriétnica. Além disso, devem-se
incluir no contexto dos estudos e ações escolares, as contribuições histórico-culturais
dos povos indígenas, conforme Lei nº 11.645/2008.
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10.

TEMAS TRANSVERSAIS

Os temas transversais integram a composição do currículo da educação básica, a
partir da organização dos Parâmetros Curriculares Nacionais, expressando conceitos e
valores básicos à democracia e à cidadania, obedecendo a questões importantes para a
sociedade contemporânea. Sendo contemplados nesta Proposta Pedagógica os seguintes
temas: Ética, Meio Ambiente, Saúde e Qualidade de Vida, Pluralidade Cultural,
Orientação Sexual, Cidadania, Envelhecimento, Mídia e Educação Fiscal.
Reconhecer os temas transversais como eixo norteador para o desenvolvimento
da prática pedagógica na Educação de Jovens de Adultos é possibilitar ao aluno
posicionar-se frente às questões sociais e interpretar de forma crítica sua realidade,
numa dimensão histórica, política, econômica e cultural.

10.1 ÉTICA

A Ética é um pensamento reflexivo sobre os valores e as normas que regem as
condutas humanas. É uma virtude que está presente no comportamento humano,
tornando-se essencial para a vida em sociedade.
A reflexão sobre a ética deverá conduzir todos os envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem, a compreenderem o conceito de justiça, baseado na equidade e
na necessidade da construção de uma sociedade mais justa, adotando atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças sociais.

10.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental é considerada como práxis educativa e social que visa à
construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem ao aluno a
compreensão da realidade da vida, resultando na transformação do meio ambiente.
Considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada de mundo, a
escola deverá oferecer meios efetivos para que o aluno compreenda os fatos naturais e
humanos, desenvolvendo suas potencialidades, contribuindo para o desenvolvimento de
posturas e comportamentos sociais que lhe permitam viver numa relação construtiva
com o meio ambiente.
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10.3 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Saúde é todo bem estar físico, mental e social associado à ausência de doenças.
Para obter uma saúde plena, além de não se ter nenhuma enfermidade, é preciso possuir
acesso a bens sociais, tais como: assistência médica de qualidade, saneamento básico,
moradia digna, boa alimentação, hábitos saudáveis, como a prática de alguma atividade
física e não ter vícios deletérios.
Para um indivíduo ter uma boa qualidade de vida é fundamental a busca de
hábitos saudáveis, pois o corpo humano é um conjunto de sistemas que interagem entre
si, acontecendo nele os processos físicos e químicos como a digestão, a nutrição, o
crescimento, e a reprodução, além dos fenômenos psíquicos e emocionais que envolvem
pensamentos, memórias e emoções.
Ao trabalhar a educação para a saúde, o professor deverá desenvolver ações
educativas e reflexivas que contribuam para a qualidade de vida dos alunos.

10.4 PLURALIDADE CULTURAL

A Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e a valorização das
características dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional,
repudiando toda forma de discriminação por raça, classe socioeconômica, crença
religiosa.
A afirmação da diversidade torna-se de fundamental importância na construção e
no resgate de uma identidade nacional marcado por um processo histórico. Dessa forma,
para viver democraticamente em uma sociedade pluralizada, é necessário entender o
contexto histórico e geográfico, dos diversos grupos étnicos, priorizando a abordagem à
cidadania, o respeito e à educação. Neste sentido, a escola deverá ser local de diálogo,
de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas
de expressão cultural.
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10.5 ORIENTAÇÃO SEXUAL

A Orientação Sexual, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997), propõe compreender a ação da escola a partir de uma visão pluralista de
sexualidade, sendo o papel da instituição de ensino, proporcionar espaço para que essa
pluralidade de concepção, de valores e crenças possa se expressar, sem julgamento da
educação oferecida no âmbito familiar do aluno.
Numa perspectiva social, deverá orientar o aluno a respeitar a diversidade de
comportamento relativo à sexualidade, conhecendo seu corpo e expressando seus
sentimentos de modo a respeitar o afeto do outro.

10.6 CIDADANIA
A Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais
estabelecidos na Constituição Brasileira. Para exercê-la é necessário que o indivíduo
tenha consciência de seus direitos e obrigações, estando em pleno gozo das disposições
constitucionais. Assim sendo, preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um
dos objetivos da educação de um país.

10.7 ENVELHECIMENTO

Segundo a Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842/94, o processo de
envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento
e informação para todos. Neste sentido, os conteúdos a serem trabalhados em sala de
aula deverão abordar o processo de envelhecimento, o respeito e a valorização do idoso,
bem como a implementação de ações educativas transversais e permanentes que
promovam o respeito, a dignidade e a valorização dos idosos na sociedade.

10.8 MÍDIA

As novas tecnologias permitem o acesso às informações em qualquer lugar e hora,
devendo ser utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que possibilita
o acesso a novas informações de maneiras diferentes. Os professores deverão utilizar
todos os recursos tecnológicos disponíveis na escola, estimulando a compreensão de
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conteúdos, sejam por imagens, textos, animações em vídeos e som, pois a interação
com esses elementos podem atrair a atenção dos alunos, permitindo um melhor
aprendizado.

10.9 EDUCAÇÃO FISCAL

A Educação Fiscal pode ser entendida como uma prática educacional que tem como
objetivo o desenvolvimento de capacidades necessárias ao exercício de direitos e
deveres na relação recíproca entre cidadãos e o Estado. Dessa forma, sua abordagem em
sala de aula, visa desenvolver a criticidade, a autonomia e a participação dos alunos em
busca do exercício efetivo da cidadania diante da complexidade da conjuntura
socioeconômica de nosso país, conforme a Resolução nº 028/CME/2013.
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11. O PROCESSO DE ENSINAR-APRENDER

11.1 CONTRIBUIÇÕES DA ANDRAGOGIA

A Andragogia é a ciência que estuda como os adultos aprendem. O conceito
etimológico da palavra vem do grego: andros= adulto e gogos= educar que significa
“ensino para adultos”. No estudo andragógico, a aprendizagem do aluno se dá a partir
de suas experiências de vida, devendo ser orientada para a resolução de problemas e
tarefas cotidianas. Desta forma, o processo de aprendizagem não pode ser imposto por
meio de fontes externas independentes, sem conexão com a vida real deste aluno, pois é
na própria experiência que os adultos encontram as motivações e as necessidades em
aprender.
Nestas circunstâncias, o professor é o elemento facilitador, proporcionando as
condições necessárias para que a aprendizagem ocorra de forma significativa.

11.2

SALA DE AULA: O FAZER PEDAGÓGICO COMO ESPAÇO DE

PARTILHA DE SABERES E CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS

Alguém tentando imaginar uma sala de aula com jovens e adultos poderia pensar
num ambiente silencioso com os alunos sentados um atrás do outro, compenetrados em
atividades escritas, enquanto o educador permanece em sua mesa observando o
transcorrer da aula. Essa cena até pode ocorrer no dia-a-dia da educação de jovens e
adultos, mas não é certamente o ideal.
A sala de aula deve ser um lugar privilegiado para a troca de informações e
conhecimentos, para a socialização dos alunos, para trabalhos coletivos, em grupos,
duplas ou trios. Em algumas atividades é o educador o centro de atenção dos alunos; em
outras, são os próprios alunos ou pares de trabalho. Esses movimentos de centralização
e descentralização da atividade dos alunos causam o que alguns poderiam chamam de
indisciplina ou perda de tempo. Entretanto, esses movimentos são partes fundamentais
do processo de ensino e aprendizagem.
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11.3 METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO: ALGUMAS
POSSIBILIDADES

A Metodologia Ativa de Ensino é uma concepção educativa que estimula processos
de ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o aluno participa e se compromete
com seu aprendizado. O método propõe a elaboração de situações de ensino que
promovam uma aproximação crítica do aluno com a realidade e a reflexão sobre
problemas que geram curiosidade e desafio. Assim, a aprendizagem ativa ocorre quando
o aluno interage com o assunto em estudo – ouvindo, falando, perguntando, fazendo e
ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de
forma passiva do professor.
No processo de escolha de sua metodologia, o professor deverá respeitar a
heterogeneidade dos alunos, prevendo as mais variadas formas de interação, visando
compartilhar os saberes e intercambiar os conhecimentos. As contribuições dos alunos
podem ser utilizadas como ponto de partida para o trabalho de diversos conteúdos e
ainda ampliar o universo cultural do grupo.

11.3.1 Pedagogia de projetos

Na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, levantar
dúvidas, pesquisar e criar relações que incentivam novas buscas, descobertas,
compreensões e reconstruções de conhecimento.
O trabalho com projetos não é caracterizado pela origem ou a priorização de um
determinado tema, mas o tratamento que é dado a ele, no sentido de torná-lo uma
questão do grupo como um todo e não apenas do professor ou de alguns alunos. Isso
significa que o problema ou tema a ser estudado pode ser proposto por um aluno, por
um grupo de alunos ou pelo professor. O que se faz necessário garantir é que esse
passe a ser um problema comum, gerando o envolvimento efetivo de todos na definição
dos objetivos (onde se deseja chegar) e das etapas para alcançá-los (o como fazer).
Todos devem participar no planejamento, na realização e na avaliação do projeto. Os
alunos aprendem não só a realizar as atividades, mas também a planejar e a avaliar o
processo; tornam-se, portanto, mais autônomos e conscientes do seu próprio processo de
aprendizagem.
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Nessa perspectiva, os conteúdos deixam de ser um fim em si mesmo, ganham
significados diversos a partir das experiências sociais do grupo e passam a ser meios
para a ampliação do universo do aluno, mediando o seu contato com a realidade de
forma crítica e dinâmica.

11.3.2 Metodologia da problematização

A metodologia da problematização pode ser utilizada como estratégia de
aprendizagem dos diversos conhecimentos, principalmente aqueles relacionados com a
realidade social dos alunos. Essa perspectiva é importante pela necessidade que temos
de trabalhar com uma educação crítica que amplie o olhar do aluno sobre o contexto em
que vivem, atuando sobre ele para promover melhorias na qualidade de vida. Enfim, os
alunos são provocados a saírem da posição cômoda de receber tudo pronto do professor
para serem os protagonistas do processo de aprendizagem.
Apesar disso, eles não agem sozinhos, decidindo aleatoriamente o que desejam
fazer. O professor, tendo clareza dos objetivos que deseja alcançar, media, orienta,
questiona e acompanha os grupos de trabalho.

11.3.3 Interdisciplinaridade e Contextualização

Pensar a Educação de Jovens e Adultos é pensar num universo particular e
específico no que tange a ação metodológica do ensinar, tendo como esqueleto desse
processo de ensinar-aprender a interdisciplinaridade que surge como uma forma de
superar a fragmentação entre as áreas do conhecimento, proporcionando entre estas um
diálogo, uma cooperação através de uma ação coordenada entre elas para compreensão
da realidade.
Na EJA não há escolarização autêntica se não for significativa, se não for
interdisciplinar, se não for contextualizada, o professor precisa ter em mente que a
construção do conhecimento se faz na medida em que o objeto a ser conhecido se torna
significativo para o aluno. O professor ao elaborar seu plano didático de ensino deverá
fazer as correlações entre as áreas de conhecimentos.
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11.3.4 Rotina de sala de aula

A rotina de sala de aula é um fator essencial no desenvolvimento de um trabalho
pedagógico, autônomo e cooperativo, pois situa o aluno no tempo e no espaço
orientando sua participação nos desafios presentes. Entretanto, ela não tem sentido por
si só, devendo estar sempre a serviço de um planejamento prévio e interesse do grupo.
Para que isso ocorra, é necessário o professor organizar o tempo e o espaço, priorizando
conteúdos que atendam as necessidades coletivas e individuais dos alunos.
A vivência em uma sala de aula entre pessoas de diferentes faixas etárias preconiza
a organização de um ambiente escolar aberto ao diálogo e ao entendimento das
especificidades dos alunos. Sendo assim, as atividades desenvolvidas devem assegurar a
participação ativa de todos.
Além da sala de aula, o professor deverá utilizar os espaços diversificados de
aprendizagem disponíveis na escola, dentre os quais a biblioteca, o telecentro e os
laboratórios.

11.3.5 Preparando o clima propício à aprendizagem

O espaço de trabalho deve ser organizado de maneira a propiciar o
desenvolvimento de uma ação pedagógica comprometida com o processo ensino e
aprendizagem dos alunos. Por isso, a sala deve ser um ambiente bem cuidado, que
promova a troca de experiências entre alunos e professores na busca de novos
conhecimentos.
Freinet (1978) propõe um ambiente de trabalho, com características de uma oficina,
um local de produção planejada e realizada cooperativamente, por alunos e professores.
Um espaço onde os exercícios convencionais cedam lugar à elaboração de jornais,
álbuns, revistas, livros, exposições, projetos, onde todos tenham voz.
O ambiente deve estar arrumado de tal forma que seja um convite ao trabalho, onde:
 A arrumação estimule os alunos a se olharem e acompanharem juntos o
desenrolar das tarefas, interagindo uns com os outros;
 Todos os alunos devem ter seus trabalhos expostos, porém deve-se evitar a
poluição visual na organização dos mesmos;
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Portanto, a sala deve ser um espaço acolhedor, que não motive os alunos
somente para o trabalho como também, reflita a história do grupo.

11.3.6 Momento da leitura

A leitura é indispensável para o conhecimento das várias formas de expressão,
contribuindo para o enriquecimento do vocabulário do aluno, aprimoramento de sua
capacidade interpretativa e desenvolvimento do raciocínio lógico. Dessa forma, o
professor deverá estimular diariamente a pratica da leitura entre os alunos da EJA,
contemplando os diversos gêneros textuais. Esta ação deve ser incluída no
planejamento.

11.3.7 Trabalho em grupo

O trabalho em grupo visa dinamizar e estimular a participação ativa dos alunos no
processo de aprendizagem, com o intuito de promover a interação social entre os
mesmos, beneficiando, com isso, a relação entre aprendizado e desenvolvimento.
O professor tem que conhecer cada aluno para ser capaz de planejar sua ação
educativa com objetividade, valorizando as diferenças.
O trabalho em grupo deve proporcionar o encontro e desencontro de ideias, o
diálogo constante pela busca do saber, onde as atividades tenham relação com a vida e
os alunos entrem nessa relação, participando cada qual do processo de aprendizagem do
outro, sendo encorajados pelo professor a trocar experiências, a viver o coletivo e a
descobrir que a cooperação é o caminho para efetiva produção do saber.

11.3.8 Momento da avaliação da aula e autoavaliação

Avaliar a prática pedagógica é um importante recurso pelo qual o professor pode
observar como anda seu desempenho profissional e refletir sobre ele, se suas metas de
ensino e aprendizagem estão ocorrendo de modo satisfatório, bem como se o trabalho
surtiu o efeito esperado, ou seja, se os educandos aprenderam efetivamente os conteúdos
trabalhados. Além disso, é uma estratégia que pode colaborar para que o professor
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rompa com as práticas pedagógicas autoritárias e unilaterais, substituindo-a por uma
prática democrática e participativa.
A autoavaliação é o momento em que o aluno analisa criticamente não só os
resultados que obteve, mas também o que aconteceu durante sua aprendizagem. Por ser
uma atividade pouco frequente para os alunos, é necessário um processo de introdução a
ela.
No começo é interessante escolher o que vai ser autoavaliado. Pode ser uma
determinada área de conhecimento, um projeto realizado ou mesmo uma das muitas
práticas desenvolvidas na sala de aula.

11.3.9 Mensagem reflexiva ou motivacional
A Educação de Jovens e Adultos deve dar possibilidade para que o aluno se
desenvolva como ser humano, superando suas inquietações, limitações e medos. A
motivação durante as aulas é importante no processo educativo para despertar a ação ou
sustentar a atividade.
Esse tratamento especial desenvolverá no aluno a autoconfiança, tornando-o mais
produtivo para o estudo. Para atingir seu objetivo, o professor poderá utilizar-se de
dinâmicas, vídeos, textos, mensagens reflexivas e motivacionais. Respeitando as
diversidades culturais e valorizando as experiências de vida dos alunos.

39

PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1º SEGMENTO/EJA

12. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

12.1 EQUIPE PEDAGÓGICA
Nas Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Manaus, a equipe
pedagógica da Educação de Jovens e Adultos – Primeiro Segmento tem a função de
planejar, organizar, coordenar, monitorar e avaliar o processo de ensino e
aprendizagem, contribuindo para a permanência e a promoção do aluno na escola. Essa
equipe será composta pelo gestor, pedagogo e professores, conforme especificações
abaixo:
a) Gestor:
Requisitos: Ser professor ou pedagogo efetivo da Secretaria Municipal de
Educação, com graduação em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar,
Inspeção Escolar, Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Gestão Escolar; ou
graduado na área de Educação com Especialização em Administração (Gestão) Escolar,
Inspeção Escolar, Supervisão Escolar, Orientação Educacional, conforme orientação da
Resolução nº 038/CME/2015.
Atribuições: Assegurar o alcance dos objetivos educacionais definidos nesta
proposta pedagógica; garantir o cumprimento do calendário escolar, da legislação
vigente, das diretrizes e normas emanadas da Rede Pública Municipal de Ensino;
responsabilizar-se juntamente com o pedagogo e o corpo docente, pelos resultados dos
processos de ensino e aprendizagem; criar condições para a viabilização da formação
continuada da equipe escolar; viabilizar o planejamento e a implementação de
avaliações internas e externas, zelando pelo crescimento contínuo dos resultados;
acompanhar e monitorar o rendimento escolar e a frequência dos alunos, realizando
intervenções pedagógicas e administrativas quando necessário; implementar programas,
projetos e ações socioeducativas e culturais de iniciativa interna e de órgãos externos,
mobilizando a comunidade escolar para a adesão e avaliação.
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b) Pedagogo:
Requisitos:: Ter graduação em Pedagogia, com habilitação em Administração
Escolar,

Inspeção

Escolar,

Supervisão

Escolar

ou

Orientação

Educacional,

preferencialmente com experiência em Educação de Jovens e Adultos.
Atribuições: Planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar e avaliar as atividades
relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem; coordenar e orientar os professores
na elaboração, execução dos planos de curso e de ensino, assegurando o cumprimento
da carga horária; analisar os indicadores educacionais e monitorar o rendimento escolar,
elaborando plano de intervenções pedagógicas para garantir uma aprendizagem de
excelência; atender ao estudante, individualmente ou em grupo, visando diagnosticar,
prevenir e acompanhar situações que interfiram no rendimento do aluno; orientar os
professores no preenchimento do diário de classe; coordenar e acompanhar os exames
de Classificação e Reclassificação dos alunos; incentivar os professores para o uso dos
espaços de aprendizagem e recursos tecnológicos disponíveis na escola; participar da
elaboração, discussão e efetivação do projeto político-pedagógico; implementar e
socializar no âmbito escolar programas, projetos e ações oriundas da SEMED/Manaus;
outras atribuições que lhe forem designadas.

c) Professor:
Requisitos: Ter graduação em Pedagogia ou Normal Superior, preferencialmente
com experiência em Educação de Jovens e Adultos – Primeiro Segmento.
Atribuições: Conhecer a Proposta Pedagógica de EJA - Primeiro Segmento e
utilizá-la como documento norteador do processo de ensino e aprendizagem; cumprir o
calendário escolar, respeitando os dias letivos e a carga horária; elaborar e efetivar os
planos de curso e de ensino, contribuindo para aprendizagem de excelência do aluno;
estabelecer estratégias de recuperação paralela para o aluno com dificuldades de
aprendizagem; registrar diariamente no diário de classe as atividades desenvolvidas, as
notas e as frequências dos alunos; colaborar com as atividades de articulação da escola
com a família e a comunidade; participar das reuniões pedagógicas e da formação
continuada; implementar programas, projetos e ações oriundas da SEMED/Manaus;
outras atribuições que lhe forem designadas.
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12.2 PLANEJAMENTO
O planejamento faz parte da prática docente onde são traçadas ações,
objetivos e estratégias para um determinado período. É um instrumento
importante em qualquer setor da vida em sociedade. O planejamento é uma
arte que se desenvolve para melhorar a capacidade de intervenção das
pessoas na sua realidade, sendo um conjunto de ações, que visa à realização
de um determinado projeto (GONÇALVES & LARCHERT, 2011).

O planejamento escolar é um instrumento que organiza o pensar e o agir do
professor nos processos de ensino e aprendizagem, devendo ser coordenado pelo
pedagogo, com ênfase no currículo interdisciplinar e transversal, na prática pedagógica
e no processo avaliativo.
O ato de planejar é uma ação que varia de acordo com a realidade de cada escola,
devendo respeitar os conhecimentos prévios, as experiências, as habilidades, os
interesses, a motivação, o contexto socioeconômico e cultural dos alunos, inclusive os
com deficiência e/ou altas habilidades/superdotação. Segundo Gandim (1994: 58)
planejar é “construir a realidade desejada. Não é só organizar a realidade existente e
mantê-la em funcionamento, mas é transformar esta realidade, construindo uma nova”.
O planejamento no Primeiro Segmento da EJA será constituído pelo plano de curso
anual e ficha de planejamento pedagógico.
O plano de curso anual consiste na organização dos conteúdos programáticos,
objetivos, metodologias e critérios de avaliações, a serem utilizados durante o ano
letivo, visando oferecer uma aprendizagem de excelência ao aluno. A escola deverá
elaborar seu plano de curso por componente curricular e fase.
A ficha de planejamento pedagógico é um instrumento sistematizado das práticas
pedagógicas diárias que serão desenvolvidas pelo professor durante 30 (trinta) dias
letivos. Nele deverá constar o tema gerador e seus objetivos; as competências de
aprendizagem; os conteúdos programáticos; os procedimentos metodológicos e
avaliativos.

12.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A palavra avaliar vem do latim a + valare, que significa atribuir valor e mérito ao
objeto em estudo; assim, avaliar é atribuir juízo de valor sobre uma ação ou uma
matéria. No processo ensino e aprendizagem, o seu significado tem sido pautado pela
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lógica da mensuração, isto é, associa-se o significado de avaliar ao medir os
conhecimentos adquiridos pelos alunos. (Gonçalves & Larchert, 2011).
A avaliação também é um processo de ação-reflexão-ação da prática pedagógica,
não sendo uma ação isolada do professor em sala de aula e sim, um processo
sistemático que determina a extensão em que os objetivos traçados foram alcançados.
Sendo a avaliação um processo contínuo, ela deverá ocorrer em vários momentos da
aprendizagem, com a utilização de diferentes instrumentos avaliativos.
Segundo Lukesi (1997), a avaliação da aprendizagem é uma prática de investigação
do professor, cujo sentido é intervir na busca dos melhores resultados do processo de
aprendizagem dos alunos em sala de aula.
Em se tratando do processo de avaliação dos alunos com deficiências, o professor
deverá adequar sua metodologia de avaliação de acordo com as possibilidades do aluno,
uma vez que todos têm direito à aprendizagem. Esse aluno para avançar em sua vida
escolar, deve demonstrar o mínimo de conhecimentos indispensáveis para a
continuidade de seus estudos na fase seguinte e, para isso, a avaliação desses
conhecimentos precisa ser pautada em adequações metodológicas que possibilitem ao
professor saber de fato se os conteúdos trabalhados foram aprendidos.
As notas das avaliações deverão ser registradas no Diário de Classe. Em cada
bimestre o professor realizará no mínimo 3 (três) avaliações por componente curricular.
A média para aprovação no módulo/bimestre deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco)
em cada componente curricular. Para o cômputo desta média será considerada a nota de
maior valor obtida pelo aluno em cada instrumento avaliativo. Os resultados devem ser
expressos com uma casa decimal conforme § 2º Art.224 (RESOLUÇÃO nº
038/CME/2015).
Caso o aluno não alcance a nota 5,0 (cinco) em um dos instrumentos avaliativos, o
professor deverá realizar a recuperação paralela.
A recuperação paralela ocorrerá quando o aluno não alcançar a nota 5,0 (cinco) em
um dos instrumentos avaliativos do bimestre.
O professor realizará uma nova avaliação utilizando métodos e instrumentos
diversificados a fim de recuperar a aprendizagem dos alunos que obtiveram baixo
rendimento no bimestre. Os resultados da recuperação paralela realizada no decorrer do
módulo/bimestre serão registrados no diário de classe, prevalecendo a nota de maior
valor para efeitos da somatória da média no final de cada bimestre.
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Para obtenção da média bimestral, somam-se as notas dos três instrumentos
avaliativos e divide-se por três.
A média final será a soma das médias dos quatro bimestres dividida por quatro. O
aluno que não alcançar a média final em qualquer um dos componentes curriculares será
submetido à recuperação final ao término do ano letivo.
Exemplos:
Média Bimestral:
MB= 1ªAv + 2ªAv + 3ªAv = 5,0
3
Média Final sem Recuperação
MF1: 1ºBi+2ºBi+3ºBi+4ºBi = 20 = 5,0
4
4
Média Final com Recuperação
MF2: =1ºBi+2ºBi+3ºBi+4ºBi+Rec = 25 = 5,0
5
5

Legenda:

Bi: Bimestre
Av: Avaliação
Rec: Recuperação Final

MB: Média Bimestral
MF1: Média Final sem recuperação
MF2: Média Final com recuperação

12.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A palavra avaliar vem do latim a + valare, que significa atribuir valor e mérito ao
objeto em estudo; assim, avaliar é atribuir juízo de valor sobre uma ação ou uma
matéria. No processo ensino e aprendizagem, o seu significado tem sido pautado pela
lógica da mensuração, isto é, associa-se o significado de avaliar ao medir os
conhecimentos adquiridos pelos alunos. (Gonçalves & Larchert, 2011).
A avaliação também é um processo de ação-reflexão-ação da prática pedagógica,
não sendo uma ação isolada do professor em sala de aula e sim, um processo
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sistemático que determina a extensão em que os objetivos traçados foram alcançados.
Sendo a avaliação um processo contínuo, ela deverá ocorrer em vários momentos da
aprendizagem, com a utilização de diferentes instrumentos avaliativos.
Segundo Lukesi (1997), a avaliação da aprendizagem é uma prática de investigação
do professor, cujo sentido é intervir na busca dos melhores resultados do processo de
aprendizagem dos alunos em sala de aula.
Em se tratando do processo de avaliação dos alunos com deficiências, o professor
deverá adequar sua metodologia de avaliação de acordo com as possibilidades do aluno,
uma vez que todos têm direito à aprendizagem. Esse aluno para avançar em sua vida
escolar, deve demonstrar o mínimo de conhecimentos indispensáveis para a
continuidade de seus estudos na fase seguinte e, para isso, a avaliação desses
conhecimentos precisa ser pautada em adequações metodológicas que possibilitem ao
professor saber de fato se os conteúdos trabalhados foram aprendidos.
As notas das avaliações deverão ser registradas no Diário de Classe. Em cada
bimestre o professor realizará no mínimo 3 (três) avaliações por componente curricular.
A média para aprovação no bimestre deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco) em cada
componente curricular. Para o cômputo desta média será considerada a nota de maior
valor obtida pelo aluno em cada instrumento avaliativo. Os resultados devem ser
expressos com uma casa decimal conforme § 2º Art.224 (RESOLUÇÃO nº
038/CME/2015).
Caso o aluno não alcance a nota 5,0 (cinco) em um dos instrumentos avaliativos, o
professor deverá realizar a recuperação paralela.
A recuperação paralela ocorrerá quando o aluno não alcançar a nota 5,0 (cinco) em
um dos instrumentos avaliativos do bimestre.
O professor realizará uma nova avaliação utilizando métodos e instrumentos
diversificados a fim de recuperar a aprendizagem dos alunos que obtiveram baixo
rendimento no bimestre. Os resultados da recuperação paralela realizada no decorrer do
bimestre serão registrados no diário de classe, prevalecendo a nota de maior valor para
efeitos da somatória da média no final de cada bimestre.
Para obtenção da média bimestral, somam-se as notas dos três instrumentos
avaliativos e divide-se por três.
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A média final será a soma das médias dos quatro bimestres dividida por quatro. O
aluno que não alcançar a média final em qualquer um dos componentes curriculares será
submetido à recuperação final ao término do ano letivo.
Exemplos:
Média Bimestral:
MB= 1ªAv + 2ªAv + 3ªAv = 5,0
3
Média Final sem Recuperação
MF1: 1ºBi+2ºBi+3ºBi+4ºBi = 20 = 5,0
4
4
Média Final com Recuperação
MF2: =1ºBi+2ºBi+3ºBi+4ºBi+Rec = 25 = 5,0
5
5

Legenda:

Bi: Bimestre
Av: Avaliação
Rec: Recuperação Final

MB: Média Bimestral
MF1: Média Final sem recuperação
MF2: Média Final com recuperação
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13. ESTRUTURA CURRICULAR E CARGA HORÁRIA
O Ensino Fundamental, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Primeiro Segmento, tem a duração de 3 (três) anos, sendo dividido em 1ª, 2ª e
3ª fase. Com carga horária anual de 800h, distribuídas em 200 (duzentos) dias letivos para cada fase, conforme matriz curricular abaixo:

ESTRUTURA CURRICULAR

Base Nacional Comum Curricular

BASE LEGAL - LEGISLAÇÃO
LDBEN n. 9.394/96
Parecer CNE/CEB Nº 11/2000
Resolução CNE/CEB Nº 01/2000
Resolução CNE/CEB Nº 03/2010
Resolução CNE/CEB Nº 04/2010
Resolução CNE/CEB Nº 07/2010
Resolução Nº 007/CME/2011

Áreas do Conhecimento

I - Linguagens

1ª fase (1º ano)

2ª fase (2º e 3º
ano)

3ª fase (4º e 5º
ano)

Carga Horária

Carga Horária

Carga Horária

Componentes
Curriculares

S

Bim

A

S

Bim

A

S

Bim

A

Língua Portuguesa

6

60

240

5

50

200

5

50

200

Educação Física

2

20

80

2

20

80

2

20

80

1

10

40

1

10

40

1

10

40

Arte
II – Matemática

Matemática

5

50

200

5

50

200

5

50

200

III - Ciências da Natureza

Ciências

2

20

80

2

20

80

2

20

80

História

2

20

80

2

20

80

2

20

80

Geografia

1

10

40

2

20

80

2

20

80

Ensino Religioso

1

10

40

1

10

40

1

10

40

20

200

800

20

200

800

20

200

800

IV – Ciências Humanas
V – Ensino Religioso

Total
Semanas: 40
Legenda: S = Semanal; Bim = Bimestral; A = Anual.
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Cada Fase é composta por 4 (quatro) bimestres.
Os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia,
Ciências, Arte, Ensino Religioso e Educação Física deverão ser trabalhados em todas as fases.
13.1 MATRÍCULA
A matrícula é o ato formal de ingresso do estudante à unidade de Ensino da Rede Pública
Municipal. A idade mínima para ingresso na EJA é de 15 (quinze) anos completos, conforme
Art. 43 da Resolução nº 038/CME/2015.
13.2 EXAMES
13.2.1 Exame de Classificação

Os interessados ao ingresso na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que não
possuírem documentação escolar comprobatória deverão ser submetidos a Exame de
Classificação, abrangendo os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular
(Art. 10 Resolução nº 07/CME/2011).
As avaliações deverão ser aplicadas pelos professores na primeira quinzena do ano letivo,
sendo elaboradas pela Banca Examinadora da Escola, em nível de 2ª fase.
Para Classificação do aluno serão levadas em consideração as notas obtidas em cada
componente curricular da Base Nacional Comum Curricular (Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Ciências, Arte e Educação Física), que deverão estar em consonância
com as orientações abaixo especificadas:


Nota entre 0,0 (zero) a 4,9 (quatro vírgula nove) em qualquer um dos
componentes curriculares o aluno será classificado na 1ª fase;



Nota entre 5,0 (cinco) a 7,9 (sete vírgula nove) em qualquer um dos
componentes curriculares o aluno será classificado na 2ª fase;



Nota entre 8,0 (oito) a 10 (dez) em todos os componentes curriculares o aluno
será classificado na 3ª fase.

O aluno deverá ser matriculado na fase em que demonstrou habilidade para cursar. As
notas deverão ser registradas no Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas SIGEAM e as avaliações integrarão os documentos da vida escolar do mesmo.
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13.2.2 Exame de Reclassificação

O Exame de Reclassificação visa oportunizar ao aluno que demonstrar conhecimento e
aproveitamento extraordinário superior à fase que esteja cursando, o progresso no estudo.
Essa Reclassificação dar-se-á através de um exame elaborado pela Banca Examinadora da
Escola, contemplando todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum
Curricular equivalente a fase em curso do aluno, devendo ser aplicado pelo professor até o
final do 1º bimestre. Para ser considerado apto à reclassificação pretendida, o aluno deverá
obter, em cada componente curricular, a nota igual ou superior a 8,0 (oito) em uma escala de
0 (zero) a 10 (dez).
O resultado do Exame de Reclassificação do aluno deverá ser registrado no Sistema
Integrado de Gestão Educacional do Amazonas - SIGEAM, e as avaliações integrarão os
documentos da vida escolar do mesmo.
O processo de Reclassificação só poderá ocorrer entre as fases do Primeiro Segmento.

13.2.3 Exame Supletivo

O Exame Supletivo em nível de 1º Segmento do Ensino Fundamental da Educação de
Jovens e Adultos tem por objetivo certificar os alunos que não possuem comprovação de sua
vida escolar ou que apresentam habilidades superiores a 3ª fase. Este exame é realizado
periodicamente no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos - CEMEJA, onde
abrange os conteúdos programáticos dos componentes curriculares da Base Nacional Comum
Curricular.

13.3 FREQUÊNCIA
A frequência seguirá as orientações do artigo 24, parágrafo VI da LDBEN nº 9.394/96 e o
artigo 13, parágrafo I, alínea “c” da Resolução nº 07/CME/2011, que estabelece a frequência
mínima de 75% (setenta e cinco por cento), visando garantir o aprendizado significativo dos
alunos. Esse percentual deverá ser calculado sobre os 200 (duzentos) dias letivos.
O não cumprimento de 75% da frequência implicará na retenção do aluno.
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13.4 CONCLUSÃO DO PRIMEIRO SEGMENTO

A conclusão do curso ocorrerá quando o aluno cumprir todas as fases estabelecidas a
partir do ingresso, com aprovação em todos os componentes curriculares.
O histórico escolar do Ensino Fundamental - EJA Primeiro Segmento será expedido pelo
Estabelecimento de Ensino em que o aluno completar os estudos, devendo ser autenticado e
assinado pelo secretário(a) e diretor(a) da escola. O mesmo terá validade em todo o Território
Nacional.
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14. CURRÍCULO: COMPONENTES CURRICULARES

COMPONENTES CURRICULARES
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LÍNGUA
PORTUGUESA

ÁREA DO CONHECIMENTO:
LINGUAGEM
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14.1 LÍNGUA PORTUGUESA

14.1.1 Caracterização da Área
A área de Língua Portuguesa permeia as outras áreas do conhecimento. A linguagem é o
principal instrumento que temos para interagir com outras pessoas, pois é na constante
construção da vida social, viabilizada por processos de interação que o ser humano conhece a
si mesmo, a sua cultura e o mundo em que vive. Por ser um sistema de representação da
realidade. Esse componente curricular dá suporte também para que realizemos diferentes
operações intelectuais, organizando o pensamento, possibilitando o planejamento das ações e
apoiando a memória.
O ensino dos conteúdos e a prática das habilidades relacionadas à Língua Portuguesa
dentro e fora das salas de aula, representa para esses educandos nova expectativa de vida, uma
vez que ao utilizarem a língua, a linguagem, a fala, de maneira eficiente e adequada estarão
mais seguros para dar novo sentido às suas relações sociais, seja na sua vida pessoal ou
profissional.
A área de Língua Portuguesa abrange o desenvolvimento da linguagem oral e a
introdução e desenvolvimento da leitura e da escrita. Com relação à linguagem oral, o
ambiente escolar deve propiciar situações comunicativas que possibilitem aos educandos a
ampliação de seus recursos linguísticos. Quanto à linguagem escrita, além da compreensão e
domínio dos seus mecanismos e recursos básicos, como o sistema de representação alfabético,
a ortografia e a pontuação, são essenciais que os educandos compreendam suas diferentes
funções sociais e conheçam as diversas características que os textos podem apresentar, de
acordo com essas funções.

14.1.2 Eixos Temáticos
a) Linguagem Oral
A linguagem oral é o meio linguístico primordial do ser humano. É basicamente por meio
da comunicação oral que nos desenvolvemos como participantes de uma cultura.
A partir de estudos da linguística, sabe-se que a linguagem oral possui uma natureza mais
flexível e dinâmica que a escrita, absorvendo rapidamente as inúmeras variações decorrentes
do contexto sociocultural na qual se desenvolve. Para tanto, faz-se necessário criar
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oportunidades de ouvir e falar, reelaborar argumentos a partir de novas informações, construir
conceitos, incorporar novas palavras e significados, dominar o discurso nas diversas situações
comunicativas, compreender e avaliar o que se ouve. No que diz respeito à linguagem oral, o
papel do professor deverá voltar-se para o desinibir, perguntar, comentar e sugerir do que
propriamente corrigir.

b) Linguagem Escrita
No processo de aprendizagem da língua escrita, podemos distinguir dois âmbitos de
compreensão e domínio. Um diz respeito aos recursos e mecanismos de funcionamento do
sistema de representação; outro diz respeito às distintas formas com que esses recursos são
utilizados em diferentes textos, de acordo com suas intenções comunicativas.
Para dominar o mecanismo de funcionamento da escrita é necessário conhecer as letras,
pois estas são os signos que nosso sistema de representação utiliza. Também se torna
necessário compreender a relação entre as letras e os sons da fala. É a partir do
estabelecimento desta relação fonográfica e da compreensão de suas regularidades e
irregularidades que se chega ao domínio do sistema alfabético.
O trabalho com a linguagem escrita deve estruturar-se, desde o início, em torno de textos
variados. Quanto maior o domínio do sistema de representação, maiores as possibilidades de
ler e escrever textos mais longos e complexos, ampliar os recursos utilizados, aprofundar as
análises das características linguísticas de cada um.
Escrever textos significa saber usar a escrita para expressar conhecimentos, opiniões,
necessidades, desejos e imaginação. Nessa aprendizagem entra em jogo a disponibilidade da
pessoa de se expor e criar. Para expressar-se por escrito, o educando terá que lançar mão de
um sistema de convenções já estabelecido, devendo utilizá-lo para expressar suas próprias
ideias ou sentimentos, apropriando-se criativamente dos modelos disponíveis a fim de que se
tenha um produtor de texto que compreende e interpreta a expressão escrita, tornando-se um
mediador que decifra uma mensagem, um mediador que faz uma co-enunciação resultante da
possibilidade simbólica do texto.

c) Análise Linguística
Na Educação de Jovens e Adultos, os objetivos da área de Língua Portuguesa estão
prioritariamente voltados para que os sujeitos do discurso possam ampliar sua capacidade de
uso da língua, desenvolvendo sua competência comunicativa por meio de atividades com
textos produzidos em diversas situações envolvendo a comunicação. Dessa forma, o trabalho
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com análise e reflexão linguística deve incidir sobre os elementos e fenômenos linguísticos,
considerando o desenvolvimento das habilidades de falar, ouvir, ler e escrever textos em
língua portuguesa. Assim, essa unidade de ensino deve ocorrer simultânea à leitura e à
produção textual, com atividade reflexiva acerca dos recursos expressivos da língua e das
operações discursivas realizadas nos diversos usos da linguagem.
Os educandos, neste eixo, aprenderão falando, ouvindo, lendo e escrevendo, ou seja,
exercitando essas ações e refletindo sobre como a escolha de certas palavras, expressões ou
construções linguísticas contribuem para a composição do sentido do texto. Deve-se, portanto,
privilegiar a riqueza e a variedade dos recursos linguísticos em atividades de ensino
gramatical em que o educando perceba que cada elemento da língua funciona como pista ou
trilhas que direcionam a produção de efeitos de sentido. Além disso, a prática de análise
linguística deve ser trabalhada contextualizada e significativa, distanciando-se de um ensino
fragmentado de identificação e classificação de palavras.
14.1.3 Objetivos
 Valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos;
 Expressar-se oralmente com eficácia em diferentes situações, interessando-se por
ampliar seus recursos expressivos e enriquecer seu vocabulário;
 Dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita,
compreendendo suas funções;
 Interessar-se pela leitura e escrita como fontes de informação, aprendizagem, lazer e
arte;
 Desenvolver estratégias de compreensão e fluência da leitura;
 Buscar e selecionar textos de acordo com suas necessidades e interesses;
 Expressar-se, por escrito, com eficiência e de forma adequada a diferentes situações
comunicativas, interessando-se pela correção ortográfica e gramatical;
 Analisar características da Língua Portuguesa e marcas linguísticas de diferentes
textos, interessando-se por aprofundar seus conhecimentos sobre a língua;
 Compreender textos orais e escritos e de assumir a palavra, produzindo textos em
situações de participação social, motivando reflexões sobre as relações entre fala e
escrita;
 Desenvolver a capacidade de relacionar gêneros textuais diversos, identificando
marcas da intertextualidade.
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14.1.4 Habilidades e Conteúdos
1ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL/LEITURA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Ser capaz de relatar fatos e experiências do
cotidiano.
- Narração: Textos publicitários, cordel, canção,
- Compreender os significados das mensagens
relatos de experiências individuais ou coletivas.
orais, inclusive as vinculadas pelos meios de
comunicação, considerando a intenção do
interlocutor.
- Sistematizar informações de forma clara e
ordenada expressando-as em linguagem própria.
- Conhecer contos, crônicas e obras de teatro a
fim de representá-los no decorrer do processo.
- Recontar textos narrativos (contos, fábulas,
lendas, romance, novelas, piadas, causos e
notícias de jornal).
- Compreender os gêneros textuais narrativos
(contos, fábulas, lendas, romance, piadas, causos
e notícias de jornal), atentando para as relações
temporais e espaciais de enredo.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D9 e D8.
- Descrever lugares, pessoas, objetos, cenas,
ambiente, emoção vivida ou sentimento.
- Perceber imprecisões ou lacunas ao ouvir
descrição de lugares, pessoas, objetos, cena,
ambiente, emoção vivida ou sentimento.
- Compreender os gêneros textuais descritivos
isolados ou inseridos no texto narrativo.

- Descrição: aspectos, características, detalhes
singulares e pormenores do texto.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D9 e D8.
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer a grafia das letras nos tipos mais
- O Alfabeto.
usuais (letra cursiva e imprensa, maiúscula e
minúscula).
- Estabelecer relação entre os sons da fala e as
letras.
- Distinguir letra, sílaba e palavra.
- Distinguir vogais de consoantes.
- Perceber que a sílaba é uma unidade sonora em
que há sempre uma vogal e que pode conter um
ou mais fonemas.
- Conhecer as variedades de combinações de
letras utilizadas para escrever.
- Analisar as palavras em relação à quantidade de
letras e sílabas.
- Utilizar corretamente as letras maiúsculas e
minúsculas.

- Letras, sílabas e palavras.
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EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Revisar e reescrever pequenos textos com o
- Revisão e reescrita de palavras e frases,
auxílio do professor.
atentando para segmentação.
- Reconhecer as variedades linguísticas
existentes na sociedade expressas na linguagem
- Variedades linguísticas (formal/informal).
oral.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D10
2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL/LEITURA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Dialogar sobre temas alternando momentos de
- Narração/ Descrição.
escuta e fala.
- Canção.
- Desenvolver a atenção na escuta de diversos
- Poema.
textos, participando de situação sócio- Contos.
comunicativa.
- Histórias em quadrinhos.
- Representar a fala de personagens
preocupando-se com a postura e vocabulário
adequado a situação.
- Identificar os diferentes suportes textuais
(jornal, revista, livro, televisão, tela do
computador, panfleto).
- Reconhecer alguns gêneros textuais a fim de
observar algumas características básicas
presentes nos gêneros.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D9, D13, D11, D6, D5.
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Usar a escrita no sentido correto (da esquerda
- Sentido e posicionamento da escrita na página.
para direita, de cima para baixo).
- Alinhar a escrita, seguindo pautas e margens.
- Utilizar espaços ou traços para separar títulos,
conjuntos de exercícios, tópicos.
- Usar espaço para separar palavras, sem
aglutiná-las ou separá-las de forma indevida.

- Segmentação das palavras.

- Identificar uma lista.
- Produzir listas em forma de coluna ou
separando os itens com vírgulas ou hifens.

- Gênero textual: listas (de compras, de nomes,
de animais, de material, de feira e etc.).

- Produzir diferentes tipos de listas (de compras,
de nomes, de pessoas, de cidades, instrumentos
de trabalho) atentando para o espaço social em
que circulam.
- Ordenar listas por ordem alfabética.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D9
- Saber qual a função dos jornais, como são
organizados, de que temas tratam.
- Identificar e ler manchetes e títulos, prevendo o
conteúdo das notícias.
- Reproduzir oralmente o conteúdo de notícias

- Gênero textual: jornais (estrutura textual:
notícia, reportagem, ilustração, opinião, charges,
etc.).
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lidas em voz alta pelo professor, identificando: o
que aconteceu, com quem, onde, como e quando.
- Estabelecer de relação entre as imagens e o
texto verbal.
- Compreender o gênero textual argumentativo e
suas características atentando para o espaço
social em que circulam.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D5, D6, D11, D15, D8.
- Ler e escrever bilhetes, convites e mensagens
de textos, atentando para as informações que
devem conter.
- Identificar os elementos que compõem uma
carta: cabeçalho, introdução, desenvolvimento,
despedida.

- Gênero textual: bilhetes, cartas, convites e
mensagens de texto.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D5, D6.
EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Revisar e reescrever pequenos textos com o
auxílio do professor.

- Revisão e rescrita de palavras, frases e textos
atentando para segmentação.

3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Acompanhar leituras feitas pelo professor em
voz alta.
- Récita e leitura em voz alta: versos, poemas,
- Recitar ou ler em voz alta textos poéticos.
letras de músicas.
- Observar os recursos dos textos, repetições
sonoras e rimas.
- Ler e analisar oralmente e coletivamente esses
textos, atentando para a linguagem figurada,
observando que esse tipo de linguagem pode
sugerir interpretações diversas.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D6, D15, D8, D9, D2.
- Conhecer esses textos através da leitura oral do
educador ou do educando, identificando título,
personagens e desfecho.
- Escrever com a ajuda do professor e dos
colegas, pequenas histórias do cotidiano, piadas
ou contos.
- Reconhecer o valor cultural desses textos.

- Gêneros textuais diversos: contos, fábulas,
lendas, piadas, anedotas.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D9, D13, D11, D6, D5.
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Perceber que um mesmo som pode ser grafado
de diferentes maneiras.
- Ortografia (encontros vocálicos e consonantais,
- Perceber que uma mesma letra pode representar dígrafos).
sons diferentes, dependendo de sua posição na
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palavra.
- Perceber as diferenças entre a pronúncia e a
grafia convencional das palavras.
- Identificar, nas palavras, os encontros
consonantais cuja 2ª letra é ―”r” ou ―”l”
visando a escrita correta de palavras grafadas
com esses encontros.
- Identificar, nas palavras, os encontros vocálicos
orais e nasais, visando à escrita correta das
palavras grafadas com esses encontros.
- Identificar, nas palavras, os dígrafos, visando a
escrita correta das palavras grafadas.
- Observar a configuração desses textos,
reconhecer e nomear seus elementos: títulos,
verso, estrofe.
- Escrever pequenos versos, poemas ou letras de
música, ou reescrevê-los introduzindo
modificações em textos de outros autores.

- Versos, poemas, letras de músicas.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D9, D13, D11, D6, D5.
EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Revisar e reescrever pequenos textos com o
- Revisão e reescrita de palavras, frases,
auxílio do professor.
parágrafos atentando para segmentação.
4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Posicionar-se em relação a diferentes temas
tratados.
- Argumentação e debate.
- Defender posições, fundamentando argumentos
com exemplos e informações.
- Fazer intervenções coerentes com os temas
tratados.
- Avaliar a coerência das intervenções feitas
pelos outros.
- Respeitar: saber ouvir o posicionamento do
outro.
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Identificar as partes que compõem uma receita
- Gêneros textuais instrucionais: receitas,
(título, lista de ingredientes, modo e tempo de
instruções e formulários, bula de remédio.
preparo, ilustrações, fotografias).
- Utilizar títulos, ilustrações para prever
conteúdos de receitas e instruções.
- Consultar livros, fichas, rótulos, encartes,
panfletos, suplementos de jornais e revistas que
contenham receitas ou instruções, observando
índice, número de páginas, organização interna
destes materiais.
- Produzir textos instrutivos: receitas, manuais,
cartazes atentando para a sua estrutura textual.
- Ler manuais de instruções identificando as
partes que o compõem;
Identificação básica dos gêneros instrucionais.
- Observar modelos de formulários comuns e
compreender sua diagramação e seu vocabulário
(data de nascimento, sexo, estado civil e
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nacionalidade).
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D9, D6, D5.
- Identificar os recursos visuais utilizados nesses
textos e compreender sua função: tipo e tamanho
das letras, cores, ilustrações, tamanho do papel;
- Analisar oralmente a linguagem usada nesses
textos quanto à clareza e objetividade.
- Observar e localizar informações específicas
em anúncios e folhetos explicativos.
- Produzir palavras, frases e textos
diversificados.
- Produzir cartões, cartazes, anúncios ou
folhetos, considerando o tipo de mensagem que
se quer transmitir, o tipo de linguagem e
apresentação visual adequada.

- Gêneros textuais: anúncios, folhetos, cartões e
cartazes.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D5, D9, D6, D13, D14.
- Observar e fazer uso dos sinais de pontuação
mais usuais.

- Pontuação.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D14.
EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Revisar e reescrever pequenos textos com o
- Revisão e Rescrita de palavras, frases,
auxilio do professor.
parágrafos atentando para segmentação.
- Conhecer textos da literatura amazonense, bem
como os autores representantes da nossa região,
- Gênero textual: lendas, contos e poesias.
atentando para a variação das falas pontuadas de
regionalidade, e características da nossa cultura.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D9, D6, D10.
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2ª FASE

-

1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL/ LEITURA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Narração:
textos
publicitários, cordel, contos,
Narrar fatos e experiências cotidianas sem
fábulas, parábolas, romance, canção, relatos de
omissão de partes essenciais.
experiências individuais ou coletivas.
Recontar textos narrativos (contos, fábulas,
notícias de jornais, piadas, telenovelas).
Perceber lacunas e/ou incoerências ao ouvir
a narração de fatos, experiências ou reconto
de textos narrativos, inferindo sobre eles.
Compreender dos elementos supra textuais;
gestos, olhares, entonação, pertinentes ao
texto oral.
Ler e interpretar pequenos textos narrativos.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D9 e D8.
-

Descrever personagens, ambientes, lugares,
objetos etc.
Descrever fatos vivenciados.
Localizar informações implícitas e explícitas
no texto
Ler e interpretar pequenos tdescritivos.

- Descrição: aspectos, características, detalhes
singulares e pormenores do texto.
- Organização de informações nos textos.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D9 e D8.

-

-

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Sistema Alfabético.
Distinguir vogais e consoantes.
Utilizar corretamente letras maiúsculas e
minúsculas.
Saber que a ordem em que as letras
aparecem no alfabeto é chamada de ordem
alfabética.
Distinguir letra, sílaba, palavra; vogal e
consoante.
Utilizar corretamente letras, sílabas e
palavras na formação de frases e pequenos
textos.

Grafar corretamente as palavras com: p/b,
d/t, f/v, j/g.
- Identificar e escrever palavras com os
encontros consonantais cuja 2ª letra é ―r ou
―l.
- Identificar e escrever corretamente palavras
com encontros vocálicos orais e nasais.
- Identificar nas palavras os dígrafos e vogais
nasais formadas por acréscimo de ―m e
―n.
- Classificar as palavras quanto ao número de
sílabas.
- Identificar os encontros vocálicos.

- Ortografia.

- Classificação das sílabas: monossílaba,
dissílaba, trissílaba e polissílaba.
- Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato.
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EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Revisar e reescrever palavras e frases com o - Rescrita de palavras e frases atentando para
segmentação.
auxílio do professor
- Elaborar coletivamente a síntese de textos
lidos ou ouvidos.
- Compreender os diferentes discursos orais e
escritos em diversas variantes e registros da
Língua Portuguesa.

2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL/ LEITURA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Ler e interpretar textos da literatura - Textos literários brasileiros.
priorizando a literatura regional (poemas, - Literatura Amazonense e Literatura Afrolendas, canções, contos), atentando para a brasileira.
linguagem figurada observando que este tipo
de linguagem pode sugerir interpretações
diversas.
- Apresentar pequenos textos de literatura de
autores regionais e autores afro-brasileiros.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D7, D8, D9 e D10.
- Identificar na leitura de textos diversos suas
características. (estrutura textual).
- Identificar e elaborar vários tipos de listas
em forma de colunas ou separando itens com
vírgulas ou hifens: compras, nomes de
cidade, instrumento de trabalho.
- Ordenar listas em ordem alfabética.
- Consultar lista classificatória: dicionário,
listas, agendas, classificados,
compreendendo seu critério de organização.
- Reconhecer alguns gêneros textuais, suas
características, refletindo sobre as práticas
sociais e espaço em que circulam.
As habilidades estão
descritores: D5, D9.

-

-

relacionadas

- Textos não-literários: listas (de compras, de
nomes, de animais, de material, de feira e
outros), fatura de cartão de crédito, boletos, nota
fiscal, nota de balcão, cheques, recibos.

aos

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Identificar a sílaba tônica das palavras e - Acentuação.
classificá-las quanto à tonicidade (oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas).
Acentuar corretamente hiatos e ditongos.
Identificar os sinais de pontuação mais - Pontuação.
usuais (ponto, vírgula, ponto de interrogação
e exclamação) e compreender suas funções
em textos.
Utilizar adequadamente letra maiúscula no
início das frases, ponto final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgula e
parágrafo.
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As habilidades
descritores: D14

-

-

-

estão

relacionadas

aos

EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Produzir textos respeitando as especificidades - Produção parágrafos e textos, considerando os
linguísticas e discursivas de cada gênero, gêneros estudados.
atentando para contexto social (público-alvo e
- Produção de textos diversos.
intencionalidade).
Classificar palavras ou expressões pelo - Campos semânticos e léxicos.
critério de proximidade do sentido (gênero,
número e grau do substantivo e do adjetivo).
Compreender e aplicar o conceito de
sinônimo e antônimo na escrita de textos.

3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL/ LEITURA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Realizar leitura silenciosa preparando-se - Récita e leitura: versos, poemas, letras de
músicas.
previamente para a leitura em voz alta.
Recitar em voz alta pequenos textos poéticos
preparados previamente.
Acompanhar a leitura feita pelo professor.
Ler em voz alta com entonação e dicção
adequadas.
Ler significativamente buscando compreender
o conteúdo abordado no texto.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D2, D3, D4, D5,D6, D7, D8, D9
e D10, D13, D15
-

-

Consultar livros, encartes e suplementos de
jornais e revistas que contenham receitas ou
instruções, observando índice, número de
páginas.
Escrever receitas, utilizando sua estrutura
textual (ingredientes, modo de fazer).
Escrever instruções de procedimentos simples
(ex.:como trocar um pneu, trocar uma
lâmpada).
Preencher fichas e formulários.
Realizar atividades seguindo instruções
escritas (ex.: regras, roteiros, manuais, guias).

As habilidades estão
descritores: D5 e D9.
-

relacionadas

- Gêneros textuais instrucionais: receitas
culinárias, bulas de medicamentos, manuais de
instrução
relacionados
a
aparelhos
eletroeletrônicos, guias e mapas rodoviários,
editais de concursos públicos, manuais
referentes a jogos com um todo, regulamentos
de um lugar, fichas e formulários.

aos

Identificar os recursos visuais utilizados
nesses textos e compreender sua mensagem:
tipo e tamanho das letras, cores, ilustrações.
Interpretar textos com o auxílio de materiais
gráficos diversos.
Produzir cartazes, anúncios ou folhetos
considerando o tipo de mensagem que se quer
transmitir, o tipo de linguagem, apresentação
visual adequada.

- Gêneros textuais propaganda e publicidade:
anúncios, folhetos, panfletos e cartazes.
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-

Compreender
a
função
dos
textos
publicitários, suas características e o espaço
de veiculação.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D11,
D13 e D15.
- Ler e escrever bilhetes, atentando para as
informações que devem conter.
- Identificar os elementos que compõem uma
carta: cabeçalho, introdução,
desenvolvimento, despedida.
- Escrever cartas pessoais e preencher
corretamente envelopes para postagem
segundo as normas do correio.
- Identificar as diversas mensagens eletrônicas
presentes nas mídias sociais.
- Reconhecer os gêneros textuais epistolares
como forma de comunicação que se
estabelece um diálogo à distância, entre duas
ou mais pessoas, por meio da linguagem
escrita.
As habilidades estão relacionadas
descritores: D1, D3, D4, D5, D9 e D13.

-

-

-

- Gêneros textuais epistolares: bilhetes, cartões,
convites, cartas e mensagens eletrônicas.

aos

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Classificar as palavras quanto ao número de - Classificação das sílabas: monossílaba,
dissílaba, trissílaba e polissílaba.
sílabas.
- Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato.
Distinguir encontros vocálicos de dígrafos.
Produzir gêneros textuais diversos adequando
ao leitor e a intencionalidade da comunicação.

- Mecanismos básicos de coesão (retomada
pronominal, repetição, substituição lexical).
- Esquemas temporais básicos (presente e
passado).

EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Produzir textos utilizando recursos estruturais - Produção de textos com base nos gêneros
tais como: paragrafo, emprego de letra estudados.
maiúscula e pontuação.
4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL/LEITURA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Ler e discutir textos da mídia eletrônica - Argumentação e debate.
(rádio, tv e internet): entrevistas, notícias,
propagandas.
Posicionar-se criticamente em relação a
diferentes temas abordados.
Ler e interpretar diferentes gêneros
discursivos, fazendo uso das estratégias de
leitura.
Localizar informações explícitas e implícitas
no texto.

- Gêneros textuais discursivos e narrativos:
relatos, contos, carta, poemas, lendas, fábulas,
histórias em quadrinhos, notícias, cartum,
receita culinária, música.
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-

Antecipar/identificar o assunto de um texto, a
partir do gênero do suporte, das características
gráficas, do título, subtítulo e imagens.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
D9, D10, D11, D12, D13, D14 e D15.

-

-

-

-

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Identificar os sinais de pontuação mais usuais - Pontuação.
(ponto, vírgula, ponto de interrogação e etc.) e
compreender suas funções em textos.
Utilizar adequadamente letra maiúscula no
início das frases, ponto seguido, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgula e
parágrafo.
Observar palavras que se flexionam (plurais,
tempos e pessoas verbais).
Compreender a ideia de concordância
nominal e verbo-nominal nos textos e nas
frases (quando o sujeito está no plural, o
predicado deve concordar com o sujeito).

- Flexão das palavras e concordância.

Utilizar a noção de frase (enunciado com
sentido completo) para orientar a pontuação
na escrita de textos.
Compreender e aplicar na construção de
textos os diferentes tipos de frase (declarativa,
exclamativa, interrogativa, imperativa).

- Tipos de frases:
declarativa,
exclamativa,
imperativa.

interrogativa,

EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Produção
de
textos
estudados.
Desenvolver processo de revisão e reescrita
do próprio texto, com observância à
adequação ao leitor, e a intencionalidade da
comunicação.
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3ª FASE

-

-

1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Ler e interpretar textos narrativos e
descritivos, atentando para a diversidade de - Textos narrativos e descritivos.
gêneros textuais e suportes de textos: (contos,
lendas populares, notícias de jornais, crônicas,
fábulas, parábolas, anedotas, piadas, letras de
músicas entre outros).
Identificar personagens, ações, tempo, espaço,
e conflito gerador nas narrativas.
Compreender os gêneros textuais descritivos
isolados ou inseridos no texto narrativo
Localizar informações explícita e implícita no
texto.

As habilidades estão relacionadas
descritores: D1, D3, D4, D9 e D8.
-

aos

Apresentar sua opinião a respeito de um dado
fato.
Debater um tema apresentando argumentos
prós e contra.
Compreender
os
gêneros
textuais
argumentativos (carta ao leitor, editorial,
debate, textos de opinião entre outros)
identificando ponto de vista e argumentos
utilizados na defesa opiniões.

- Argumentação e debate.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D11,
D13 e D15.
-

Realizar leitura silenciosa preparando-se
previamente para leitura em voz alta.
Recitar em voz alta textos preparados
previamente.
Ler em voz alta com pronúncia, dicção e
entonação adequadas.
Ler significativamente buscando compreender
a ideia abordada no texto.

- Récita e leitura.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D11,
D13 e D15.

-

-

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Identificar a diferença e saber utilizar - Ortografia.
corretamente: p/b; f/v; s/ss; gua, gue, gui, ge,
gi; r/rr; que,qui; nh, lh, ch.
Escrever corretamente palavras usuais com ―
“s” com som de ― “z” ― “x”; ― “X” com
som de ― “z”; je, ji, ou ge, gi; ce, ci ou se; ç
ou ss; h inicial.
Escrever
corretamente
palavras
com
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encontros vocálicos (ditongo, tritongo e hiato)
e encontros consonantais.
EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Compreender e empregar corretamente os - Artigo.
artigos (definido/indefinido; gênero e número
do artigo) em frases e textos.

-

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D2
- Classificar os substantivos em gênero,
número e grau.
As habilidades estão relacionadas
descritores: D2
- Produzir textos diversos empregando as
conversões de ortografia oficial.
- Produzir textos estudados utilizando os
modalizadores textuais (modo, tempo e
lugar).

aos

As habilidades estão
descritores: D8, D12.

aos

-

relacionadas

- Substantivos.

- Produção, revisão e reescrita de textos.

2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL/LEITURA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Observar a configuração dos textos literários,
reconhecer e nomear seus elementos: título, - Textos Literários
verso, estrofe.
Criar e escrever títulos para poesia e música.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e
alguns poemas de grandes poetas brasileiros,
enfatizando os poetas da literatura amazonense.
Perceber os diferentes modos de falar, nas
diversas situações de interlocução, diante de
diferentes interlocutores.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10
D11, D13 e D15.
- Conhecer diferentes suportes de textos
informativos (jornais, revistas, catálogos).
- Consultar diferentes jornais, utilizando índice,
informações contidas na 1ª página identificando
cadernos e seções.
- Escrever notícias a partir de fatos do cotidiano e
atualidades utilizando linguagem adequada.
- Elaborar resumos de notícias.
- Posicionar-se criticamente diante de fatos
noticiados na imprensa.
- Produzir entrevistas, atentando para a
pontuação adequada.
- Identificar as características de textos
informativos.
As

habilidades

estão

relacionadas

- Textos informativos: jornais, revistas, artigos,
reportagens,
noticias,
entretenimento,
entrevistas e anúncios.

aos
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descritores: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9,
D10 D11, D13 e D15.

-

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Identificar os encontros vocálicos: ditongo - Fonética: Encontros vocálicos, consonantal e
dígrafos.
(crescente e decrescente), tritongo e hiato.
Identificar os encontros consonantais.
Identificar vogais e semivogais.
Identificar dígrafos que representam vogais
nasais.

EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Escrever pequenos versos, prosas, poemas ou - Produção, revisão e reescrita de textos
reescrevê-los introduzindo modificações em
literários.
textos de outros autores.
- Produzir textos informativos observando a - Produção, revisão e reescrita de textos
continuidade temática e a sequências lógicas de
informativos.
ideias.
- Produzir textos estudados utilizando os
modalizadores textuais (modo, tempo e lugar).
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
D9, D10, D11, D13 e D15.

-

3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Ler e escrever relatos breves de experiência
- Textos biográficos e autobiográficos.
de vida.
Identificar as informações explícitas no texto.
Diferenciar uma biografia que respeita uma
ordem cronológica ou não.
Compreender as especificidades linguísticas e
discursivas de cada gênero.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D2, D3, D4, D8, D9 e D15.
-

Ler textos simples sobre eventos da História
(do Brasil ou universal).
Distinguir relatos históricos de relatos
ficcionais.
Identificar sentidos ou informações com base
nas imagens que compõem o texto.
Desenvolver a capacidade argumentativa
própria.
Valorizar a diversificação de documentos,
como imagens, objetos arqueológicos, entre
outros.

- Textos de informação histórica.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D2, D3, D4, D8, D9 e D15.
- Pesquisar temas de informações científicas em
enciclopédias, em sites e blogs selecionando

- Textos de informação científica: artigos de
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informações importantes.
- Identificar e utilizar de diferentes suportes
textuais.
- Identificar a intencionalidade do autor, bem
como o público alvo do texto.

divulgações científicas.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D2, D3, D4, D8, D9 e D15.

-

-

EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Revisar sinais de pontuação mais usuais - Pontuação.
(ponto seguido, ponto parágrafo, vírgula,
ponto de interrogação, ponto de exclamação)
e compreender suas funções em textos.
Utilizar as regras de pontuação para ler e
escrever corretamente.

As habilidades
descritores: D14

estão

relacionadas

aos

- Revisar sílaba tônica das palavras e classificálas quanto à tonicidade (oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas).
- Utilizar as regras de tonicidade para ler,
escrever e acentuar corretamente as palavras.

- Acentuação.

EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Classificar palavras ou expressões pelo critério
de proximidade do sentido (adjetivo: primitivo, - Adjetivo.
derivado, simples e composto; gênero, número
e grau do adjetivo).
- Empregar corretamente os pronomes (pessoais,
possessivos, demonstrativos, interrogativos,
relativos e indefinidos) na escrita de textos.
- Identificar e empregar corretamente pessoa,
número, tempo e modos verbais adequados a
cada tipo de texto.
- Produzir textos utilizando recursos estruturais,
observando pontuação e ortografia.

- Pronome.

- Verbo.

- Produção, revisão e reescrita de textos de
forma coesa, fazendo uso e identificando
conectivos diversos a partir dos gêneros
estudados.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
D9, D10, D11, D13, D14 e D15.
4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ORAL
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Reconhecer alguns gêneros textuais diversos
(contos, fábulas, lendas, romance, piadas, - Gêneros textuais diversos.
notícias, reportagens, receitas, manuais de
instruções, regulamentos, faturas, bula de
remédio, nota fiscal, listas de compras e outros)
e suas características, refletindo sobre as
práticas sociais.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8,
D9, D10, D11, D13, D14 e D15.
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EIXO TEMÁTICO: LINGUAGEM ESCRITA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Produzir textos observando a pontuação dos - Produção e reestruturação de textos diversos,
a
pontuação,
ortografia,
períodos, a escrita correta das palavras e a considerando
paragrafação, emprego da letra maiúscula, com
sequência lógica de ideias.
observância à adequação ao leitor, e a
- Produção de síntese e paráfrase de textos lidos.
intencionalidade da comunicação.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D12, D14.
- Compreender e aplicar o conceito e a
classificação dos diferentes tipos de frase
declarativa,
exclamativa,
interrogativa,
imperativa.

-

- Classificação de frases: declarativa,
exclamativa, interrogativa, imperativa.

EIXO TEMÁTICO: ANÁLISE LINGUÍSTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Empregar
corretamente
numeral, - Numeral.
classificando
em
cardinal,
ordinal,
multiplicativo, fracionário; gênero e número
do numeral em frases e textos.

- Identificar e empregar corretamente os
diferentes tipos de advérbios na escrita de
textos.
As habilidades estão
descritores: D12, D14.

relacionadas

- Advérbio.

aos

14.1.5 Orientações Didáticas
Para tornar possível ao aluno o domínio da linguagem na sua dimensão social
significativa, o professor deverá:
 Planejar estratégias para que os alunos experimentem e ampliem suas formas de
expressão, promovendo momentos para que estes se expressem em pequenos grupos,
em grupos maiores e em conversas com o professor, utilizando-se dos debates,
seminários, mesas redondas, plenárias, assembleias, leituras expressivas, planejamento
de falas e demais;
 Realizar práticas de leitura e escrita continuamente, articuladas as atividades de
oralidades e reflexões linguísticas;
 Criar oportunidades para que os educandos possam ouvir e falar, reelaborar
argumentos a partir de novas informações, construir conceitos, incorporar novas
palavras e significados, compreender e avaliar o que ouve;
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 Estabelecer relações apropriadas entre a escrita e os conhecimentos prévios, vivências,
crenças e valores;
 Decidir (baseado no que os alunos sabem) que novas informações fornecer, para quais
aspectos chamar a atenção, de modo que o aluno vá elaborando seus conhecimentos
até chegar a um domínio autônomo da leitura e da escrita;
 Selecionar gêneros diversos como listas, folhetos, cartazes, bilhetes, receitas, poesias,
anedotas, manchetes de jornais, cartas, pequenas histórias e crônicas, permitindo que o
aluno tenha contato com uma grande variedade de textos, observando características,
finalidades e modos de circulação;
 Realizar leituras prévias para que os leitores possam realizar a tarefa com êxito.
 Motivar e apoiar os alunos a enfrentar a leitura de um texto apresentando a temática,
discutindo o título, trazendo informações sobre o autor, esclarecendo questões de
vocabulário;
 Selecionar textos significativos e interessantes que favoreçam a leitura compreensiva;
 Criar situações em que os alunos possam expor suas produções escritas e discuti-las
com outros colegas visando melhorá-las;
 Analisar os erros dos alunos nas produções escritas como possibilidade de avanço para
uma prática cada vez mais adequada;
 Diversificar as práticas de leitura oportunizando ao aluno o contato com leitura de
estudo, entretenimento, articulada, orientada, autônoma e assistida;
 Propor atividades de análise linguística voltadas para a reflexão sobre a produção do
texto, potencializando a grafia dos alunos relativa aos padrões escritos, ortográficos e
semânticos;
 Propor atividades contemplando os recursos de leitura disponível na escola (projeto
quadrinhos na escola, jogos de letras e palavras) bem como o uso dos espaços
diversificados (bibliotecas e telecentros).
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ARTE

ÁREA DO CONHECIMENTO:
LINGUAGEM
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14.2 ARTE

14.2.1 Caracterização da Área

O componente de Arte tem o papel de transcender a mera aquisição de conhecimentos na
área de sua competência para despertar no aluno a sensibilidade de analisar uma produção
artística com maior sensibilidade e sentimentos, para perceber belezas de maneira mais
aprimorada, ampliando sua vivência cultural.
A Arte tem sua relevância também na construção da identidade do aluno, criando
perspectivas que enriquecem as experiências de mundo por meio da pintura, escultura,
arquitetura, música, teatro, dança, cinema e etc.
Portanto na abordagem deste currículo pelo professor o aluno terá acesso aos bens
culturais e assim, desenvolver a capacidade de observar, sentir, analisar, selecionar, associar e
criar por intermédio da arte.

14.2.2 Linguagens

a) Artes Visuais
A educação do olhar é objetivo essencial das artes visuais, preparando o aluno para
compreender e avaliar tipos diferenciados de imagens, para uma decodificação dos estímulos
visuais, para uma apreciação qualitativa do mundo, com marca da sua subjetividade,
alimentada por códigos de qualidade artística e estética, advindos tanto das tradições culturais
como do novo em arte. O papel das artes visuais na valorização da identidade de um jovem ou
adulto é relevante nesse aspecto. Ao produzir, ler e aprender imagens, o aluno aprende novas
maneiras de ser e de estar no mundo, ressignificando sua experiência vivida, aspectos que o
levam a afirmar sua identidade. Tudo isso só é possível quando o sujeito confronta-se com o
outro, com as diferenças e semelhanças existentes entre eles, sensibilizando-se e educando-se
para o respeito e a valorização mútuos.
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b) Dança
A dança é uma arte do corpo, ou seja, necessita dele para que processos criativos e/ou de
interpretação sejam realizados. Dessa forma, são as relações que podem ser estabelecidas
entre corpo, dança e sociedade que tanto balizam a delimitação de objetivos quanto a escolha
de conteúdos e as orientações didáticas desta área de conhecimento.

c) Música
Para desenvolver a linguagem musical, é preciso trabalhar os conteúdos nos três eixos:
fazer, apreciar e contextualizar. É importante enfatizar, particularmente, o fazer (criar)
musical, pois é a partir dele que se origina um movimento geral na sensibilidade do aluno,
uma possibilidade de despertar para a arte musical. Mas isso não significa excluir do
aprendizado musical o convite para que o aluno aprecie peças musicais que nunca escutou e
que fazem parte do patrimônio da humanidade, em uma experiência que contribuirá para sua
criação musical, além de propiciar-lhe maior prazer na escuta de obras musicais.

d) Teatro
O teatro foi simbolizado como espaço cênico, como demonstração de cultura e
conhecimento. É a arte do homem exigindo a sua presença de forma completa: corpo, fala,
gesto, além de manifestar a necessidade de expressão e comunicação. O caráter coletivo da
prática teatral ajuda a conquistar e fortalecer a identidade de um grupo. Inserir um aluno
jovem e adulto no jogo teatral amplia sua capacidade de comunhão, reflexão, descoberta,
diálogo e negociação. Assim, renovam-se suas ideias sobre a vida, atitudes, sentimentos e,
consequentemente, favorecendo sua inserção no mundo e sua compreensão da sociedade em
que vive. Em outras palavras: transforma sua autoestima, que é revalorizada e estimulada no
jogo lúdico e atua como elemento catalisador do aprendizado. O seu saber adquirido na vida,
além de valorizado, é objeto de estudo, aprimorado em cada cena, em cada exercício prático,
em cada ação ou reflexão de apreciação realizada pelo grupo.

14.2.3 Objetivos
 Conhecer as linguagens artísticas (artes visuais, dança, música e teatro) e utilizá-las
com atitude de busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a
emoção, a investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções
artísticas;
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 Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos
em Arte;
 Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e o
conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas;
 Compreender a arte como fato histórico contextualizado nas diversas culturas,
conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno,
identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de diferentes
grupos;
 Observar as relações entre a arte e a leitura da realidade, refletindo, com interesse e
curiosidade, exercitando a discussão, a sensibilidade, argumentando e apreciando arte
de modo sensível;
 Identificar, relacionar e compreender os diferentes âmbitos da arte, do trabalho e da
produção dos artistas.

14.2.4 Habilidades e Conteúdos
1ª FASE
1º BIMESTRE
ARTES VISUAIS
HABILIDADES
- Conhecer as técnicas e os recursos que a
linguagem
artística
proporciona
para
o
reconhecimento e composição de uma obra.
- Conhecer e utilizar os recursos que a linguagem
de artes visuais (artística) oferece para composição
de uma obra.

CONTEÚDOS
- Artes e elementos das artes visuais: pontos,
pontilhismo, impressionismo, linhas, grafismo e
pós-impressionismo.
- Recursos para composição de uma obra: Linha
(grossa, fina regular, irregular, forte, fraca, escura,
clara), Textura (lisa, dura, ondulada, macia,
áspera), Formas (regulares, quadrado, triângulo,
círculo, retângulo, irregulares, volume, altura,
largura e comprimento).
- As cores (primárias, secundárias e terciárias).

- Experimentar e explorar as possibilidades de - Autorretrato/ retrato.
cada linguagem artística.
- Escultura e sons do corpo.
- Reconhecer e valorizar a arte como forma de
expressão.
DANÇA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender dança enquanto forma de arte e sua - O surgimento da dança.
história.
- Apresentar os benefícios que o hábito da dança
proporciona ao ser humano.

- A importância da dança para o ser humano.
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- Relacionar com o corpo, a dança e o convívio em
sociedade.

- Introdução à história da dança.

- Reconhecer as transformações ocorridas no corpo
quanto à sensações e percepções.
- Conhecer os gêneros e estilos da dança.

- Fisiologia dos membros inferiores e superiores.
- Gêneros e estilos: jazz, moderna, balé, clássico,
sapateado.

2º BIMESTRE
MÚSICA
HABILIDADES
- Conhecer e identificar arranjos, letras e
composições.
- Identificar tipos de músicas: MPB, Bossa Nova,
Sertaneja, Samba, Rock.

CONTEÚDOS
- Arranjos, improvisações e composições.

- Conhecer arranjos de música vocal, duas vozes.

- Sistema fonal.

- Perceber a música como um conjunto de
elementos criados a partir da alternância entre sons
e silêncio.

- Música: o que é música?
- Os sons e o silêncio.

- Acompanhar ritmos criados a partir de
instrumentos ou objetos disponíveis na escola.
- Usar gestos como palmas e batidas dos pés no
chão para acompanhar ritmos.

- Representação de sons.
- Trabalhando ritmo.

- Cantar seguindo a melodia e harmonia de
músicas propostas.

- Melodia.
- Harmonia na música.

- A música e sua importância na sociedade (letras,
sonoridades e formas).

TEATRO
HABILIDADES
- Conhecer a história do teatro.
- Saber como o teatro chegou ao Brasil.
- Reconhecer a utilização dos elementos da
linguagem dramática: cênico, personagens e ação
dramática.
- Experimentar a partir de estímulos diversos:
textos, imagens, sons, máscaras e apresentações
teatrais como forma de expressão.
- Identificar a expressão e comunicação na criação
teatral coletiva.
- Compreender, apreciar e analisar as diferentes
manifestações culturais da região.
- Conhecer os teatros existentes na cidade de
Manaus.
- Manifestar expressões sensíveis: cognitivas,
emoções conseguidas em linguagens artísticas.
- Mobilizar elaborações perceptivas, intuitivas e
estéticas (ao ver, olhar, ouvir, mover-se, descobrir,
gesticular), a respeito da natureza cultural.
- Compreender o teatro como uma manifestação
artística presente na cultura de muitos povos desde
a antiguidade até hoje.

CONTEÚDOS
- História do teatro.
- História do teatro no Brasil.

- Teatro como forma de comunicação e expressão.

- Teatro como produção coletiva.

- Teatro como produção cultural.

- Teatro como conteúdo de expressão estética.

- Origem do teatro.
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- Compreender e identificar os elementos que
formam um espetáculo teatral com suas funções
específicas.

- O teatro e seus elementos.

- Compreender o caráter fundamental da
improvisação e espontaneidade nas peças teatrais.

- Dramatização: improvisação.

3º BIMESTRE
ARTES VISUAIS
HABILIDADES
- Realizar leitura de formas visuais em diversos
meios de comunicação artística, bem como
expressar-se através da arte.

CONTEÚDOS
- Elementos das artes visuais: cores, pintura, luz,
sombra, textura, plotagem, assemblagem e
volume.

DANÇA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Desenvolver noções de anatomia corporal.
- Noções de anatomia.
- Conscientizar sobre a importância do relaxamento, - Relaxamento.
aquecimento e do repouso na prática da dança.
- Aquecimento.
- Movimento.
- Repouso.
- Apreciar as modalidades de dança.
- Danças folclóricas II – brasileiras (carimbó,
xaxado e quadrilhas).
- Compreender à dinâmica do movimento.
- Consciência corporal e espacialidade: plano
baixo, médio e alto.
- Conhecer medidas preventivas às lesões adquiridas - Prevenção de lesões.
na prática das danças.
4º BIMESTRE
MÚSICA



HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Perceber as mudanças ocorridas na vida das - A influência da música na vida das pessoas.
pessoas: fama, dinheiro.
- Conhecer instrumentos e seus nomes: violão, - Instrumentos e tecnologia na história da música.
cavaquinho, acordeom e flauta.
- Perceber que o som é matéria-prima da música.
- O que é o som?
- Experimentar sons diferentes: mãos sobre a - Tipos de som: graves agudos, longos, curtos,
carteira, batendo palmas, pés, usando voz.
forte, fraco.
TEATRO
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Improvisar a partir de estímulos diversos: temas,
 - Improvisação dramática.
textos dramáticos, poesia, imagens e outros.
- Experimentar e articular expressões corporais, - Experimentação dramática.
plásticas e sonoras.
- Conhecer os elementos da linguagem teatral:
 - Elementos da linguagem teatral.
cenário, palco, atores, iluminação.
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2ª FASE
MÓDULO I – 1º BIMESTRE
ARTES VISUAIS
HABILIDADES
- Observar leitura de imagens e memorização.
- Conhecer e apreciar as artes visuais.

- Estabelecer relação crítica das obras estudadas ao
contexto da sua realidade.
- Reconhecer as artes visuais como expressão de
pensamento e opinião crítica de determinada
realidade.
- Experimentar e conhecer materiais, instrumentos
e procedimentos artísticos diversos em artes
visuais, de modo a utilizá-los em trabalhos
pessoais, identificá-los e interpretá-los na
apreciação e contextualizá-los culturalmente.
- Expressar e saber comunicar em artes através da
emoção, sensibilidade e reflexão.
- Reconhecer a importância das artes visuais na
sociedade e na via do indivíduo.

CONTEÚDOS
- Olhar de imagens: pinturas, desenhos, gravuras e
esculturas.
- Conceito de artes visuais; Tipos de artes visuais e
técnicas diversas (colagem, desenho, pintura,
fotografia, gravura, escultura).
- Leitura visual e discussão crítica das obras
estudadas, contextualizando com a realidade do
estudante da EJA.
- Obras de Tarsila do Amaral (operários),
relacionando ao contexto do trabalhador dos dias
de hoje.
- Desenho (primeiros registros da história).
- Artes plásticas (desenho, pintura, escultura,
gravura, cerâmica, grafite).
- Arte (objetos e artesanatos enquanto expressão de
um determinado tempo, emoção, sentimentos).
- Artesanato (em madeira, barro, pedras);
- Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de
Manaus: Monumentos do Centro Histórico de
Manaus.

DANÇA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Desenvolver experiências interdisciplinares com - A dança e as influências culturais e sociais.
base em problemas da atualidade mundial,
nacional e pessoal.
- Desenvolver experiências e capacidades na área - Expressão corporal.
da interpretação (agir e dançar).
- Relacionar o corpo, a dança e o convívio em - História da dança regional.
sociedade.
- Reconhecer as transformações ocorridas no corpo
quanto à sensação e percepções.
- Conhecer os gêneros e estilos da dança.

- Gêneros e estilos: boi-bumbá, ciranda e danças
indígenas.
2º BIMESTRE
MÚSICA

HABILIDADES
- Conhecer a origem da música.

CONTEÚDOS
- Origem da música.
- Conceito de música.

- Conhecer as diferentes linguagens artísticas
musicais.

- Elementos básicos da música.

- Compreender a linguagem musical (motivos,
formas, estilos, gêneros, sonoridades e dinâmica).

- Arte musical como fonte de trabalho.

- Reconhecer a importância da música na
sociedade e na vida dos indivíduos.

- Arte musical: produto e venda.
- O efeito da música na vida do indivíduo.

78

PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1º SEGMENTO/EJA

TEATRO
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer o conceito de teatro para melhor - Conceito de teatro.
compreensão do conteúdo.
- Compreender o teatro como uma manifestação - Origem do teatro.
artística presente na cultura de muitos povos desde
a antiguidade até hoje.
- Reconhecer a importância do teatro na sociedade - O teatro na sociedade.
e na vida dos indivíduos.
- Desenvolver atividades através de jogos que - Jogos teatrais.
contribuam na atuação teatral.
- Identificar os elementos que formam um - O teatro e seus elementos.
espetáculo teatral com suas funções específicas.
- Compreender o caráter fundamental da - Dramatização: improvisação.
improvisação e espontaneidade nas peças teatrais.
3º BIMESTRE
ARTES VISUAIS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Apreciar a orientação espacial, análise e síntese.
- Formas, imagens e técnicas: colagem, mosaico e
pontilhismo.
DANÇA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Apreciar as modalidades da dança.
- Danças folclóricas– regionais (boi-bumbá,
indígenas e ciranda).
- Compreender a dinâmica do movimento.
- Elementos da dança.
- Consciência corporal e espacialidade: plano
baixo, médio e alto.
- Desenvolver noções de movimentos expressivos. - Composição coreográfica.
- Experimentar o improviso de elementos da
- Movimentos livres da dança.
dança.
4º BIMESTRE
MÚSICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Enriquecer o vocabulário musical.
- Vocabulário musical diversificado.
- Analisar os aspectos estruturais de cada gênero, - Gêneros musicais (forró, sertanejo, samba,
percebendo as influências musicais de cada um.
pagode, toadas, funk, rock).
- Reconhecer a música como poesia.
- Música popular brasileira.
- Reconhecer e valorizar os grandes músicos.
- Biografia de grandes músicos.
- Produzir letras de músicas.
- Produção escrita de letra de música.
TEATRO
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Reconhecer a utilização dos elementos da
linguagem dramática: cênico, personagens e ação
dramática.
- Teatro como forma de comunicação e expressão.
- Experimentar a partir de estímulos diversos:
textos, imagens, sons, máscaras e apresentações
teatrais como forma de expressão.
- Identificar a expressão e comunicação na criação
- Teatro como produção coletiva.
teatral coletiva.
- Compreender, apreciar e analisar as diferentes
manifestações culturais da região.
- Teatro como produção cultural.
- Conhecer os teatros existentes na cidade de
Manaus.
- Manifestar expressões sensíveis - cognitivas,
emoções conseguidas em linguagens artísticas.
- Mobilizar elaborações perceptivas, intuitivas e - Teatro como conteúdo de expressão estética.
estéticas (ao ver, olhar, ouvir, mover-se, descobrir,
gesticular), a respeito da natureza cultural.
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3ª FASE
1º BIMESTRE
ARTES VISUAIS
HABILIDADES
- Relacionar produções artísticas com temas de
outras áreas de conhecimento.
- Identificar as artes visuais no cotidiano.
- Apreciar ambientes que promovam as artes
visuais.
- Refletir sobre obras de artistas, pintores e
escultores.
- Investigar a cultura afro-brasileira, apreciando
objetos artísticos contemporâneos;
- Reconhecer e apreciar artesanato africano e
indígena.
- Apreciar obras e práticas em artes plásticas.
- Experimentar técnicas em artes plásticas.
- Projetar uma escultura para uma festa.
- Conhecer e apreciar as artes visuais.
- Conhecer e interpretar o tipo de linguagem da
arte visual.
- Observar e interpretar criticamente as formas e
imagens de artes visuais.

- Compreender e utilizar a arte como linguagem,
mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou
coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a
emoção, a investigação, a sensibilidade e a
reflexão ao realizar e fruir produções artísticas.
- Conhecer a diversidade de objetos produzidos em
diferentes épocas e culturas.

CONTEÚDOS
- Arte e vida.
- Arte e comunidade.
- Arte nas ruas (grafite / pichação).
- Arte e ambiente.
- Artistas e suas obras.
- Museus.

- Artesanato de origem africana e indígena.

- Diversas linguagens: linhas, pontos, traços, cores,
formas e texturas.
- Experimentação e manipulação de diversos
materiais.
- Mosaico: outras técnicas em artes plásticas.
- Conceito e os tipos de artes visuais.
- Linguagem visual da imagem e os elementos da
arte visual.
- Observação crítica e interpretativa do desenho,
pintura, gravura e escultura;
Outras formas e imagens de artes visuais:
quadrinhos,
fotografias, cinema, desenhos
animados, imagens de computador, design
gráficos.
- Releitura de obras artísticas de Tarsila do Amaral
(explorar as obras como um tipo de linguagem).
- Objetos do cotidiano do passado e presente.
- Objetos indígenas e técnicas de grafismo
indígena.
- Diferentes tipos de moradias (arquitetura), arte de
parede e de rua.
- Trabalho artesanal - Cores primárias e
secundárias.
- Cores quentes e cores frias.

DANÇA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Desenvolver experiências e capacidades na área - Dança: expressão pelo movimento.
da composição (imaginar e coreografar).
- Analisar e apreciar a dança através da observação - Os ritmos e suas origens.
e discussão de materiais coreográficos, dentro e
fora da escola.
- Relacionar o corpo, a dança e o convívio em - História da dança contemporânea.
sociedade.
- Conhecer os gêneros e estilos da dança.
- Gêneros e estilos: dança de salão, sapateado,
Reconhecer as transformações ocorridas no corpo dança de rua.
quanto à sensação e percepções.

2º BIMESTRE
MÚSICA
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HABILIDADES
- Conhecer e acessar fontes de produção da
musical regional.
- Conhecer, participar e visitar diferentes espaços
de circulação artística.
- Conhecer a vida e a produção de diferentes
artistas.

CONTEÚDOS
- Ritmo, melodia, letras, rimas, harmonia e técnica
instrumental.
- Som agradável, desagradável, fortes ou fracos.
- Influência da música africana e indígena na
música brasileira.

TEATRO
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer as diferentes classificações teatrais: - Gêneros teatrais: a tragédia e a comédia.
teatro de rua, de objetos, fantoches, mímicas e
outros.
- Ler, conhecer e analisar diferentes obras, - Classificação de teatros.
destacando as principais.
- Conhecer e valorizar os principais atores dos - Teatro Brasileiro: principais obras e principais
palcos brasileiros.
atores.
- Orientar sobre a importância do relaxamento - O relaxamento teatral.
antes da realização das atividades teatrais.
- Desenvolver todos os sentidos para melhor - Sensibilização teatral.
percepção de si mesmo, do outro, do mundo.
- Desenvolver a capacidade de observar e propor - Concentração.
jogos em que sejam obrigados a utilizar sua
concentração.

3º BIMESTRE
ARTES VISUAIS
HABILIDADES
- Produzir histórias em quadrinhos.
- Ilustrar um texto.
- Expressar ideias próprias sobre artes, respeitando
a diversidade das culturas.

CONTEÚDOS
- As diversas manifestações nas artes visuais:
desenho, história em quadrinho, pintura, gravura,
modelagem (cerâmica da Amazônia) e artesanato.

- Produzir linguagem artística com uso
tecnológico;
- Produzir arte reciclada com diversos materiais;
- Reconhecer e representar diferentes pontos de
vistas de um lugar específico por meio da imagem.

- Arte e tecnologia: fotografia, cinema, filme de
animação, televisão, imagens feitas com
computador e arte reciclada.

DANÇA
HABILIDADES
- Apreciar as modalidades da dança.

CONTEÚDOS
- Danças contemporâneas (dança de salão, country,
sertanejo universitário);
- Danças contemporâneas (street dance, hip hop).

- Compreender a dinâmica do movimento.

- Consciência corporal e espacialidade: plano
baixo, médio e alto.
- Modalidades da dança contemporânea.

- Experimentar, investigar e compor a dança.

4º BIMESTRE
MÚSICA
HABILIDADES
- Pesquisar para conhecer diversos instrumentos
organizando-os por grupo.
- Ler e interpretar letras de músicas propostas.

CONTEÚDOS
- Instrumentos musicais: idiofones, membrafones,
cordofones, aerofones e eletrofones.
- Letras de músicas.

- Produzir paródias a partir de músicas conhecidas.

- Paródias.
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TEATRO
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Reconhecer a utilização dos elementos da
linguagem dramática: cênico, personagens e ação
dramática.
- Teatro como forma de comunicação e expressão.
- Experimentar a partir de estímulos diversos:
textos, imagens, sons, máscaras e apresentações
teatrais como forma de expressão.
- Identificar a expressão e comunicação na criação
- Teatro como produção coletiva.
teatral coletiva.
- Compreender, apreciar e analisar as diferentes
manifestações culturais da região;
- Teatro como produção cultural.
Conhecer os teatros existentes na cidade de
Manaus.
- Manifestar expressões sensíveis- cognitivas,
emoções conseguidas em linguagens artísticas.
- Mobilizar elaborações perceptivas, intuitivas e - Teatro como conteúdo de expressão estética.
estéticas (ao ver, olhar, ouvir, mover-se, descobrir,
gesticular), a respeito da natureza cultural.

14.2.5 Orientações Didáticas
A arte no cotidiano da escola destina-se a auxiliar pessoas jovens e adultas a
desenvolverem processos criativos de pensar e produzir arte, exercitando a comunicação e a
expressão, estabelecendo conexões com a produção artística da humanidade, integrando
experiências coletivas, sociais e pessoais, excluindo os procedimentos mecânicos, conduzindo
o aluno a desenvolver seu percurso artístico criador. O docente pode propiciar ao aluno
conexões com o meio, o artista e os trabalhos artísticos, fazendo a ponte entre o conhecimento
universal e o conhecimento desenvolvido em sala de aula.
Nesse contexto, a escola deve explorar as possibilidades pedagógicas:
 Estabelecer parcerias com instituições culturais que apoiam a arte em diferentes
âmbitos culturais, onde a escola possa ter apoio em desenvolver projetos, cursos de formação
continuada, oficinas, palestras e encontros para alunos e professores;
 Desenvolver pesquisas e exploração de materiais artísticos existentes na comunidade
ou região, valorizando os recursos locais e trazendo para a sala de aula elementos do meio
ambiente. Utilizando materiais e mídias diversos no processo de ensino e aprendizagem:
livros, vídeos, músicas, suportes etc., bem como computador, máquina fotográfica, gravador,
câmera de vídeo etc.;
 Levar os alunos a eventos culturais, feiras, praças, ruas, centros de cultura, museus,
galerias, teatros, locais de apresentações artísticas é fundamental para o contato direto com a
arte e sua apreciação, além de desenvolver a autoconfiança e estimular os alunos a frequentar
espontaneamente esses locais. O docente pode estabelecer um roteiro de apreciação e registro
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das visitas, tendo em vista os objetivos que pretende atingir, os conteúdos propostos, materiais
e mídias a utilizar posteriormente;
 Independente da linguagem artística escolhida para o trabalho em sala de aula, o
professor pode estabelecer conexões com as demais linguagens artísticas e/ou outros
componentes curriculares;
 Propiciar encontros com profissionais da arte pode ajudar o aluno a compreender mais
intimamente o processo de trabalho artístico. O professor deve preparar os alunos para que
perguntem, se aproximem e estabeleçam diálogo, buscando deixá-los seguros e confiantes,
para que o encontro seja proveitoso e agradável;
O professor deve evitar seguir fórmulas e métodos prontos ao se relacionar com os
alunos, para que possa se tornar o elo entre o saber do discente e o que pretende desenvolver.
A experiência de vida e as tradições culturais do aluno são ricos materiais para a organização
do processo ensino e aprendizagem de arte. O trabalho essencial do docente é entender a
experiência dos alunos, com seus aspectos afetivos, desejos existenciais, hábitos de
pensamento, costumes e valores, e atuar a partir dessa compreensão, assim poderá fazer com
que o aluno amplie seu repertório e se desenvolva na criativa manifestação humana que é a
arte.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

ÁREA DO CONHECIMENTO:
LINGUAGEM
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14.2 EDUCAÇÃO FÍSICA

14.3.1 Caracterização da Área
A Educação Física no ensino noturno nos faz considerar de extrema importância a
capacidade que temos de conhecimento das nossas possibilidades corporais, proporcionando
aos nossos alunos a aquisição de um conhecimento que vem sendo historicamente acumulado
e socialmente transmitido ao longo dos anos na linguagem verbal, corporal e na linguagem
oculta, que se revela através do movimento.
Desse modo, a Educação Física possibilita benefícios com os conhecimentos advindos da
cultura corporal. Negar ao ser humano a oportunidade de conhecer novas formas de
movimento, de conhecer e respeitar culturas corporais diversas é negar a este o direito à
cidadania.
Nesse sentido, a escola de maneira geral e o componente curricular de Educação Física
em particular podem colaborar, na medida em que mostram para os alunos os benefícios da
prática regular de atividades físicas e constroem metodologias de ensino que propiciam a
experimentação de atividades prazerosas e de interações sociais, de tal modo que desejem
continuá-las também fora da escola.

14.3.2 Eixos Temáticos
a) Conhecimento sobre o corpo
Propõe incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida. Nesse contexto a
Educação Física tem como objetivo estimular o desenvolvimento psicomotor e, como
princípio fundamental, despertar a criatividade, além de contribuir para a formação e
estruturação do esquema corporal e noções de espaço-temporal integral do educando,
utilizando-se das atividades físicas para o desenvolvimento de todas suas potencialidades.
Tem ainda a finalidade de auxiliar no desenvolvimento físico, mental e afetivo do indivíduo,
com o propósito de manutenção da saúde do corpo.
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b) Esportes, jogos, lutas e ginásticas
Propõem desenvolver o conhecimento da cultura corporal do movimento considerando as
dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, as capacidades de interação social,
cooperação, autonomia, participação social, valores e princípios democráticos, nas dimensões
afetivas, motoras e socioculturais, o usufruto das possibilidades de lazer e a promoção da
saúde pessoal e coletiva.

c) Atividades rítmicas e expressivas
Sugerem

estimular

e

desenvolver

as

mais

diversas

manifestações

culturais,

proporcionando o ritmo físico, emocional e musical, além de serem atividades prazerosas, que
estimulam a criatividade e as relações socioafetivas em qualquer idade e contexto. Devendo
enfatizar movimento com sons e música, para inspirar vivências e experiências diversas, no
sentido de possibilitar a expressão corporal e a educação rítmica, desenvolvendo de forma
simultânea o domínio motor, cognitivo e afetivo-social.

14.3.3 Objetivos
 Proporcionar condições para que o aluno aumente seus conhecimentos teóricos e
práticos sobre exercício físico e saúde;
 Valorizar a participação dos alunos nas aulas de Educação Física;
 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 o tempo livre para o 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 higiene
pessoal e ambiental;
 Compreender e ser capaz de analisar criticamente valores sociais como padrões
estéticos, relações entre os sexos e preconceitos.
 Promover atividades interdisciplinares e extraclasses;
 Vivenciar experiências corporais através de atividades lúdicas, jogos, esportes,
ginásticas que favoreçam as relações interpessoais e sociais.
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14.3.4 Habilidades e Conteúdos
1ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
PSICOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Dimensões antropométricas.
- Identificar a massa corpórea e estatura.
- Conceituar e identificar as capacidades físicas básicas,
tais como: coordenação motora, equilíbrio, agilidade e
resistência.
- Compreender os aspectos relacionados com a boa
postura.
- Conhecer os efeitos que a atividade física exerce sobre o
organismo e a saúde.
- Utilizar os espaços existentes na escola e/ou na
comunidade, para a prática de atividades corporais.

- Capacidades físicas.

- Desvio postural.
- Atividade física X saúde.
- Cultura corporal.

EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Praticar ginástica para manter ou recuperar a saúde, - Ginástica de alongamento

e

através de recreação, competição e convívio social.

aquecimento.

- Conhecer e compreender a historicidade dos jogos

- Jogos populares, jogos de salão,

populares, de salão e esportivos e seus aspectos

jogos esportivos.

socioculturais.
- Praticar as atividades de caráter competitivo, recreativo e

- Jogos de salão, pré-desportivos e

cooperativo.

adaptados.

- Propiciar situações educativas que incentivem a busca de
informações históricas, fundamentos e características do
futsal.
- Conhecer e identificar os diversos tipos de lutas
existentes.

- Futsal: história, fundamentos e
características.
- Lutas.

2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: ATIVIDADES RITMICAS E EXPRESSIVAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- História da dança.
- Compreender os aspectos histórico-sociais das danças.
- Conhecer e identificar as diversas danças e brincadeiras
das regiões brasileira.

- Danças folclóricas e regionais.

- Desenvolver noção de espaço e tempo através do - Expressão corporal.
estímulo musical.
EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Propiciar situações educativas que incentivem a busca de - Handebol, basquete: história,
informações históricas, fundamentos e características do fundamentos e características.
handebol e basquete.
- Compreender e praticar os fundamentos básicos da luta.

- Judô e karatê.
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3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
SOCIOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Reconhecer os hábitos que conduzam a uma - Higiene corporal e alimentação saudável.
qualidade de vida saudável.
- Conhecer e definir os conceitos dos diversos desvios - Desvios posturais e prevenção
posturais.
- Conhecer os procedimentos básicos de primeiros - Noções de primeiros socorros
socorros.

-

EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
Conhecer os fundamentos das diferentes - Ginástica artística, rítmica e aeróbica.

modalidades de ginásticas.
- Praticar as diferentes modalidades de ginásticas.

4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: ATIVIDADES RITMICAS E EXPRESSIVAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Valorizar a cultura popular, através de movimentos - Cultura popular.
rítmicos.
- Conhecer as qualidades do movimento expressivo, - Expressão corporal e seus benefícios.
por meio de danças e brincadeiras.
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
PSICOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender as técnicas de desenvolvimento e - Capacidades físicas básicas.
manutenção das capacidades físicas básicas.
- Identificar as funções orgânicas relacionadas às - Atividades motoras.
atividades motoras.
- Desenvolver hábitos de postura e atitudes corporais. - Hábitos posturais.

2ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
PSICOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Calcular o IMC e classificar dentro dos padrões - Índice de Massa Corporal – IMC.
da Organização Mundial de Saúde – OMS.
- Compreender as técnicas de desenvolvimento e - Capacidades físicas.
manutenção das capacidades físicas.
- Identificar os desvios posturais.
- Cifose, lordose e escoliose.
- Praticar exercícios físicos que proporcionam
uma qualidade de vida.
- Adquirir conhecimento de como melhorar a
qualidade do movimento, conhecendo as
informações essenciais das habilidades motoras
básicas e suas combinações.

- Qualidade de vida.
- Jogos motores.

EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
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HABILIDADES
- Vivenciar elementos da ginástica de modo
geral.
- Conhecer a historicidade dos jogos de
tabuleiros.
- Vivenciar prática de atividades de caráter
competitivo, recreativo ou cooperativo.
- Incentivar busca de informações históricas
sobre as origens, fundamentos e característica
dos jogos.

CONTEÚDOS
- Ginástica de alongamento e aquecimento
- Jogos de tabuleiro: dama e xadrez.
- Jogos pré-desportivos.
- Queimada e damas.

2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer e experimentar os elementos da - Elementos da dança.
dança.
- Explorar o ritmo através do corpo.
- Atividades rítmicas.
- Conhecer seus contextos de criação e prática.
- Vivenciando a capoeira.
EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer a ginástica de modo geral.
- Ginástica de Alongamento e aquecimento.
- Aprimorar a habilidade de passar a bola com
precisão e rapidez, sem deixá-la cair no chão.
- Incentivar a busca de informações históricas
sobre as origens, fundamentos e características.

- Jogos pré-desportivo com bola.
- Tênis de mesa.

3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
SOCIOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer limites e possibilidades de - Reconhecimento dos limites do corpo.
movimentação do corpo.
- Conhecer as consequências e os riscos do - Sedentarismo.
sedentarismo para a saúde física e mental.
- Vivenciar e analisar criticamente as práticas - Atividades corporais.
corporais.
- Compreender conceitos e procedimentos - Conceitos de atividade física, exercício, saúde e
básicos sobre atividade física, exercício, saúde e qualidade de vida.
qualidade de vida e como eles se relacionam.
EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer alguns elementos do atletismo como - Conceituação do atletismo.
modalidade esportiva olímpica.
- Conhecer a historicidade dos jogos de - Dominó e rummikubi.
raciocínio.

- Relacionar as lutas às suas origens sóciohistóricas.

- Estudando as lutas com recursos tecnológicos.

- Incentivar a busca de informações históricas
sobre as origens, fundamentos e características.

- Handebol e voleibol.

4º BIMESTRE
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EIXO TEMÁTICO: ATIVIDADES RITMICAS E EXPRESSIVAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer seus contextos de criação e de - Conhecimento sobre a origem e as
prática.
características das danças.
- Identificar seus artefatos culturais (roupas, - A origem e o percurso histórico da capoeira.
músicas e instrumentos).
- Conhecer os diferentes ritmos brasileiros.
- Ritmos brasileiros.
- Incentivar a busca de informações históricas - Hip hop.
sobre as origens, fundamentos e características.
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
PSICOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS


- Conhecer os procedimentos básicos para medir a
frequência cardíaca.
- Conhecer as reações fisiológicas do corpo humano
provocadas pelo sedentarismo e pela falta do exercício.
- Conhecer atitudes e hábitos saudáveis de prática da
atividade física, evitando lesões e riscos à saúde.
- Conhecer as diferenças conceituais entre dor e fadiga.

- Frequência cardíaca.
- Sedentarismo X atividade física.
- Atividade física saudável.
- Dor e fadiga.

3ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
PSICOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Típicos físicos.
- Conhecer os diversos típicos físicos.
- Compreender as técnicas de desenvolvimento e - Capacidades físicas.
manutenção das capacidades físicas.
- Conhecer e definir os asteroides androgênicos - Anabolizantes.
(anabolizantes).
- Conhecer uma alimentação saudável.
- Qualidade de vida.
- Resgatar valores humanos como: união, solidariedade, - Jogos coorporativos.
compromisso, respeito.
EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer a historicidade e seus fundamentos.
- Queimada.
- Conhecer e vivenciar os benefícios dos jogos de - Damas e Dominó.
raciocino.
- Aprimorar o trabalho em equipe.
- Jogos pré-desportivo.



- Conhecer os principais fundamentos e regras do - Regras do voleibol e handebol.
voleibol.
2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: ATIVIDADES RITMICAS E EXPRESSIVAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Descrever, demonstrar e adaptar danças conhecidas.
- Vivências corporais rítmicas
expressivas.
- Conhecer as qualidades do movimento por meio de - Benefícios da expressão corporal.
danças e brincadeiras.
- Projetar e construir sequências de movimentos - Ritmo e expressividade.
levando em conta os seus limites corporais.

e


EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
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HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer os benefícios dos jogos de tabuleiros.
- Xadrez e dama.
- Praticar a atividades de caráter competitivo, - Jogos pré-desportivo.
recreativo ou cooperativo.
- Incentivar a busca de informações históricas sobre - Basquetebol.
as origens, fundamentos e características.
3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
SOCIOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer os efeitos dos anabolizantes no corpo.
- Os efeitos dos anabolizantes no corpo.
- Compreender a relação entre sedentarismo e

- Sedentarismo e envelhecimento.

envelhecimento.
EIXO TEMÁTICO: ESPORTES, JOGOS, LUTAS E GINÁSTICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer a historicidade e seus fundamentos.
- Bocha.
- Praticar a atividades de caráter competitivo,

- Xadrez, dama e dominó.

recreativo ou cooperativo.
- Refletir sobre a questão do gênero nas modalidades

- Competições oficiais e as diferenças de

esportivas.

gênero.

4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Estimular os alunos a fazerem atividades físicas - Cultura popular.
rápidas, divertidas e eficientes.
- Apresentar e estimular o conhecimento e a prática

- Dança.

de exercícios de flexibilidade e fortalecimento
muscular através da dança.
- Reconhecer a importância dos jogos lúdicos nas

- Jogos lúdicos.

relações sociais.
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO
PSICOMOTRICIDADE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Ressaltar a importância da atividade física para - Sedentarismo X prática regular de exercícios.
a saúde.
- Apresentar algumas atividades físicas que - Atividades físicas fora da escola.
podem ser praticadas fora da escola.
- Identificar funções orgânicas relacionadas às - Atividades motoras.
atividades motoras.
- Aprender a controlar gradualmente o - Exploração das possibilidades de movimento
do corpo.
movimento do corpo.
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14.3.5 Orientações Didáticas
Os conteúdos deverão ser organizados e distribuídos de acordo com o contexto escolar e
atividades que possam desenvolver o acesso ao universo de informações à cultura corporal de
movimento, relacionadas ao esporte, jogos, lutas e ginásticas, conhecimentos sobre o corpo e
atividades rítmicas e expressivas.
Nesse sentido faz-se necessário o conhecimento de vários procedimentos e recursos para
obter a cultura corporal de movimento diante de uma aprendizagem que atenda os jovens e
adultos, entre as quais, situações de jogos coletivos, exercício de preparação corporal,
aperfeiçoamento, improvisação, imitação de modelos, apreciação e discussão, circuitos, jogos
e brincadeiras.
Ensinar e aprender a cultura corporal de movimento envolve a discussão permanente dos
direitos e deveres do cidadão com relação às possibilidades de lazer, interação social e
promoção da saúde.
Sendo assim, a Educação Física deve ser desenvolvida pelo profissional da área, visando
o desenvolvimento da prática pedagógica a partir das seguintes ações:
 Ajudar os alunos a conviver em grupo de maneira produtiva, com cooperação;
 Articular debates com os alunos visando sociabilizar ideias e experiências;
 Convidar sempre que possível, ssoas da comunidade para relatarem suas experiências
com dança, esporte, ginástica, em forma de palestras, oficinas e ou aulas abertas.
 Enfocar a complexidade das relações entre o corpo e a mente de um contexto
sociocultural;
 Viabilizar a prática de torneios e campeonatos esportivos, gincanas culturais e
atividades inovadoras que estimulem a participação dos alunos;
 Variar na organização de suas atividades favorecendo a troca de repertórios e
procedimentos de resolução dos problemas corporais;
 Viabilizar e valorizar as características individuais existentes entre os alunos em
relações as capacidades e habilidades corporais;
 Valorizar os conhecimentos culturais dos alunos, avaliando a eficiência gestual
qualificadamente;
 Refletir criticamente os valores impostos pela mídia mantendo um espaço de debate
permanente.
 Proporcionar aos alunos a prática de atividades lúdicas, recreativas e de ginástica
laboral. Visando tornar a aula atrativa e motivadora para os alunos;
92

PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1º SEGMENTO/EJA

 Adaptar suas atividades e dar importância a motricidade dos alunos, cujos aspectos
anatômicos corporais e as culturas diferentes devem se completar e enriquecer-se
mutuamente;
 Democratizar a participação dos alunos, promovendo atividades em que possam
avançar corporalmente;
 Estabelecer e organizar regras de convívio social;
 Criar situações em que as atividades sejam assistidas e comentadas nos diferentes
movimentos, nas estratégias posturais, gestos, ações, condutas e etc.;
 Analisar diferentes jogos, e discutir as regras em conjunto com os alunos, buscando
razões que as originaram, propondo modificações e respeitando-as;
 Reconhecer o aluno em sua história pessoal, como possuidor de práticas de 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;
 Variar o quanto possível os espaços e os materiais para as aulas, bem como as formas
de atividades propostas. Podem-se também utilizar os espaços entorno da escola;
 Favorecer oportunidades para que os alunos vivenciem excursões e passeios para
eventos esportivos e culturais;
 Reconhecer a necessidade de rever a prática pedagógica, no sentido de ir ao encontro
do aluno, sem perder de vista as perspectivas de desenvolvimento e aprendizagem.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a educação tem a missão precípua de propiciar ao
educando seu pleno desenvolvimento. Quando voltamos nosso olhar para a modalidade EJA
tal missão se complexifica ainda mais, em razão da realidade em que vivemos, com
constantes transformações tecnológicas, políticas, econômicas e sociais onde o conhecimento
se reinventa a cada instante e o processo de ensino e aprendizagem precisa corresponder aos
anseios e interesses desse alunado.
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MATEMÁTICA

ÁREA DO CONHECIMENTO:
MATEMÁTICA
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14.4 MATEMÁTICA

14.4.1 Caracterização da Área
A aprendizagem da Matemática compreende um conjunto de conceitos e procedimentos
que comportam métodos de investigação e raciocínio, formas de representação e
comunicação. Como Ciência, a Matemática engloba um amplo campo de relações,
regularidades e coerências, despertando a curiosidade e instigando a capacidade de
generalizar, projetar, prever e abstrair. O desenvolvimento desses procedimentos amplia os
meios para compreender o mundo que nos cerca, tanto em situações mais próximas, presentes
na vida cotidiana, como naquelas em caráter mais geral. Por outro lado, a Matemática também
é a base para a construção de conhecimentos relacionados às outras áreas do currículo.
O conhecimento da Matemática torna-se cada vez mais necessário no mundo atual, em
que se generalizam tecnologias e meios de informações baseados em dados quantitativos e
espaciais em diferentes representações. Também a complexidade do mundo do trabalho exige
da escola, cada vez mais, a formação de pessoas que saibam fazer perguntas, que assimilem
rapidamente informações e resolvam problemas utilizando processos de pensamento cada vez
mais elaborados.
A atividade matemática deve estar orientada para integrar de forma equilibrada seu papel
formativo (o desenvolvimento de capacidades intelectuais fundamentais para a estruturação
do pensamento e do raciocínio lógico) e o seu papel funcional (as aplicações na vida prática e
na resolução de problemas de diversos campos de atividades). O simples domínio da
contagem e de técnicas de cálculo não contemplam todas as funções, intimamente
relacionadas às exigências econômicas e sociais do mundo moderno.
O ponto de partida para aquisição dos conteúdos matemáticos deve ser os conhecimentos
prévios dos educandos (sendo importante o diagnóstico inicial dos respectivos alunos). Na
Educação de Jovens e Adultos, mais do que em outras modalidades de ensino, esses
conhecimentos costumam ser bastante diversificados e muitas vezes são encarados,
equivocadamente, como obstáculos à aprendizagem.
Muitos jovens pouco ou nada escolarizados dominam noções matemáticas que foram
aprendidas de maneira informal ou intuitiva. Mas, embora tenham um conhecimento bastante
amplo de certas noções, poucos são os que dominam as representações simbólicas
convencionais, cuja base é a escrita numérica. Assim, a mediação entre o conhecimento
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informal dos educandos e o conhecimento sistematizado ou escolar pode ser amplamente
facilitada pela intervenção do educador.
A área de Matemática para a Educação de Jovens e Adultos abrange o conhecimento de
números e operações numéricas, medidas, geometria e introdução à estatística, procurando
evidenciar as relações existentes entre eles, uma vez que o estabelecimento de conexões entre
esses diferentes conteúdos é fundamental para a garantia de uma aprendizagem significativa.
Conforme parecer Nº 1 de junho/2004 do CNE, os estudos de matemática devem reconhecer
as contribuições dos povos egípcios (africanos) para a aritmética e geometria, a invenção da
soma, da subtração, da multiplicação, da divisão e a criação de triângulos e retângulos.

14.4.2 Eixos Temáticos

a) Números e Operações Numéricas
Engloba o estudo da escrita numérica, os números naturais, suas funções e
representações, das características do sistema decimal de numeração, dos números racionais
na formação decimal e fracionária; do significado da adição, subtração, multiplicação e
divisão, dos fatos fundamentais, dos diferentes procedimentos de estimativa, cálculo mental e
cálculo escrito.

b) Medidas
Reúne conhecimentos de grande utilidade prática, que também podem ser articulados
com o estudo do espaço, das formas, dos números e das operações. Esses conteúdos envolvem
a noção de medida e de proporcionalidade, de unidade de medida (seus múltiplos e
submúltiplos) e das relações entre suas diferentes representações. Tais noções são
desenvolvidas a partir do estudo e introdução dos diferentes sistemas de medidas: tempo,
massa, capacidade, comprimento, superfície e valor (sistema monetário).

c) Geometria
Trata da construção das noções de figuras planas e espaciais por meio 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.
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d) Introdução à Estatística
Reúnem-se conteúdos relacionados a procedimentos de coleta, organização, apresentação
e interpretação de dados, leitura e construção de tabelas e gráficos. Esses conteúdos são de
grande importância para jovens e adultos, devido sua utilidade prática, pois se caracterizam
como potentes recursos para descrever e interpretar o mundo à sua volta, favorecendo ainda a
flexibilidade e a criatividade dos processos de pensamento.

14.4.3 Objetivos
 Valorizar a Matemática como o instrumento para interpretar informações sobre o
mundo, reconhecendo sua importância em nossa cultura;
 Apreciar o caráter de jogo intelectual da Matemática, reconhecendo-o como estímulo à
resolução de problemas;
 Comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando diferentes
linguagens e códigos;
 Intervir em situações diversas à vida cotidiana, aplicando noções matemáticas e
procedimentos de resolução de problemas individual e coletivamente;
 Vivenciar processos de resolução de problemas que comportem a compreensão de
enunciados, proposição e execução de um plano de solução, verificação e comunicação da
solução;
 Reconhecer a cooperação, a troca de ideias e o confronto entre diferentes estratégias
de ação como meios que melhoram a capacidade de resolver problemas individual e
coletivamente;
 Utilizar habitualmente procedimentos de cálculo mental e cálculo escrito (técnicas
operatórias), selecionando as formas mais adequadas para realizar o cálculo em função do
contexto, dos números e das operações envolvidas;
 Desenvolver a capacidade de realizar estimativas e cálculos aproximados e utilizá-la
na verificação de resultados de operações numéricas;
 Medir, interpretar e expressar o resultado utilizando a medida e a escala adequada de
acordo com a natureza e a ordem das grandezas envolvidas;
 Aperfeiçoar a compreensão do espaço, identificando, representando e classificando
formas geométricas, observando seus elementos, suas propriedades e suas relações;
 Coletar, apresentar e analisar dados, construindo e interpretando tabelas e gráficos.
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14.4.4 Habilidades e Conteúdos

1ª FASE
1º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender os números e conhecer suas - Números naturais e sistema de numeração.
diversas funções.
- Identificar códigos numéricos frequentes nas
atividades do cotidiano.
- Estimar e verificar quantidades por meio de
contagem.
- Utilizar diferentes estratégias de contagem: de
dois em dois, de cinco em cinco, de dez em dez,
de cem em cem.
- Ler e escrever números até unidade de milhar.
- Identificar a função e uso do zero no sistema
decimal.
- Perceber a função do zero na escrita dos
números.
- Compreender o valor relativo dos numerais de
acordo com sua escrita numérica.
- Empregar os conceitos de unidade, dezena,
centena e milhar em situações problemas.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D13, D14 e D15.
- Identificar por meio de situações-problema a
adição com as ações de juntar e acrescentar.

- Adição.

- Representar os elementos fundamentais da
adição (somas entre dois números naturais
menores que 10).
- Calcular mentalmente a soma de dois números
sendo um deles dezena ou centena exata.
- Identificar diferentes possibilidades de se obter
uma soma envolvendo três parcelas.
- Utilizar diferentes estratégias de cálculo mental
de acordo com os números envolvidos.
- Identificar os sinais + e = na representação das
operações.
- Resolver situações-problema envolvendo
adição.
As habilidades estão
descritores: D17 e D19.

relacionadas

aos

- Identificar por meio de situações-problema a
subtração com as ações de quanto falta para

- Subtração.
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completar uma quantidade.
- Construir e representar os fatos fundamentais
da subtração (diferença entre dois números
menores que 10).
- Calcular mentalmente a diferença entre dois
números (menores que 100), sendo um deles
dezena ou centena exata.
- Utilizar diferentes estratégias de cálculo mental
de acordo com os números envolvidos.
- Identificar os sinais – e = na representação das
operações.
- Identificar por meio de situações problema a
subtração com as ações de retirar ou diminuir
valores.
- Resolver situações-problema envolvendo
subtração.
As habilidades estão
descritores:D17 e D19.

relacionadas

aos

- Utilizar exemplos do cotidiano para aplicar a
multiplicação em situações problema.
- Identificar o sinal x na representação das
operações.
- Utilizar diferentes estratégias de cálculo mental
e escrito de acordo com os números envolvidos.
As habilidades estão
descritores: D18 e D20.

relacionadas

- Noções de Multiplicação.

aos

- Identificar o sinal (:) na representação das

- Noções de Divisão.

operações.
- Utilizar diferentes estratégias de cálculo mental
e escrito de acordo com os números envolvidos.
As

habilidades

estão

relacionadas

aos

descritores: D18 e D20.
2º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: SISTEMA DE MEDIDAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Estabelecer relações entre os valores - Sistema de Medidas: valor e relações de valores
monetários de cédulas e moedas em situações- monetários.
problema do cotidiano.
- Efetuar cálculos estabelecendo relações entre
os diferentes valores monetários.
- Empregar procedimentos de cálculo mental e
escrito para resolver situações-problema
envolvendo preços, pagamento e troco com
cédulas e moedas.
As habilidades estão
descritores: D10 e D23.

relacionadas

aos

- Identificar o calendário como referência para
medir o tempo.
- Resolver problemas envolvendo relações entre

- Sistema de Medidas: tempo.
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dias, semanas, meses e anos.
- Resolver situações-problema envolvendo
idades, datas e prazos.
- Utilizar diferentes instrumentos para planejar
atividades relacionadas ao tempo.
- Compreender termos como quinzena, bimestre,
semestre, década e século.
As habilidades estão relacionadas
descritores: D8, D9 e D10.

aos

- Conhecer as unidades de medidas
convencionais
(km/m/cm/mm)
e
não
convencionais (palmo, polegada).
- Medir comprimentos utilizando instrumentos
como fita métrica, régua e expressar a medida na
unidade adequada, em função do contexto e do
resultado.
- Calcular o percurso de viagens (ex.: barco,
ônibus), de áreas (ex.: terrenos, quintais, área da
escola, quilombolas e indígenas), bem como
plantas de casas ou outras construções locais.
As habilidades estão relacionadas
descritores: D6, D7, D18 e D20.

- Sistema de Medidas: comprimento.

aos

3º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Resolver problemas com números naturais, - Adição.
envolvendo os diferentes significados da adição, - Subtração.
subtração, multiplicação ou divisão.
- Multiplicação.
- Divisão.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D18 e D20.
CONHECIMENTO DA ÁREA: GEOMETRIA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Desenvolver a capacidade de reconhecer - Noções de geometria.
algumas características das formas geométricas - Relações geométricas.
de acordo com o dimensionamento, posição, - Verificar noções de lateralidade (espaciais).
direção e sentido dos objetos.
- Identificar o dimensionamento dos objetos
(maior, menor, mais curto, mais comprido, mais
alto, mais baixo, mais largo, mais estreito).
Identificar a posição dos objetos (em cima,
embaixo, entre, na frente, atrás, direita,
esquerda).
- Identificar a direção e sentido dos objetos (para
frente, para trás, para a direita, para a esquerda,
em sentido contrário, no mesmo sentido, meia
volta).
- Conhecer linhas abertas e fechadas.
Identificar e desenhar as figuras planas
(quadrado, triângulo, círculo, retângulo).
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D3 e D4.
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4º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Resolver problemas com números naturais, - Adição.
envolvendo os diferentes significados da adição, - Subtração.
subtração, multiplicação ou divisão.
- Multiplicação.
- Divisão.
As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D18 e D20.
CONHECIMENTO DA ÁREA: INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Coletar e organizar dados e informações.
- Construir registros pessoais para comunicar
informações coletadas.

- Noções de coleta, sistematização e análise dos
dados.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D28.
- Conhecer e ler informações apresentadas em
tabelas simples.

- Noções de tabelas simples.

As habilidades estão relacionadas aos
descritores: D27.

2ª FASE
1º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Reconhecer os significados dos números como base
para aprendizagem de conceitos e procedimentos
matemáticos.
- Escrever e ordenar números naturais (cardinal e
ordinal).
- Observar a escrita numérica relacionada ao contexto
diário.
- Ler e escrever os algarismos de acordo com sua
posição na ordem numérica.
- Conhecer os critérios que definem a classificação dos
números.
- Utilizar estratégias para classificar números pares e
ímpares.
-Identificar regras utilizadas em seriações.
- Utilizar estratégias para quantificar: contagem,
estimativa, emparelhamento, comparação entre
agrupamentos, etc.
- Ler e escrever números romanos.
- Contar em escala crescente e decrescente: de um em
um, de dois em dois, de cinco em cinco, a partir de
qualquer número dado.

- Números naturais.
- Sistema decimal de numeração.
- Valor relativo e absoluto.
- Classificação de números (pares e
ímpares/maior que, menor que).
- Seriação (mais um, mais dois, dobro,
metade, triplo, terça parte).
- Antecessor e Sucessor.
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- Identificar o antecessor e sucessor de um número
natural escrito, com três, quatro ou cinco dígitos.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D13, D15 e D16.
Interpretar
e
resolver
situações-problema
compreendendo diferentes significados da adição e da
subtração.
- Estabelecer relações entre adição e subtração.
- Identificar as propriedades da adição e utilizar a
terminologia e simbologia da adição e da subtração
(parcelas, soma, sinal mais, sinal menos, diferença,
resto).
- Resolver operações com e sem reserva (adição e
subtração).
- Realizar cálculo mental exato e aproximado.

- Adição e subtração com números
naturais.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D17 e D19.
- Estabelecer relações entre multiplicação e divisão em
situações problema.
- Construir e representar os fatos fundamentais da
multiplicação e da divisão.
- Ampliar o repertório básico para o desenvolvimento
do cálculo mental.
- Identificar as propriedades da multiplicação.
- Aplicar a terminologia e a simbologia da
multiplicação e da divisão (fatores, produto, sinal
vezes, sinal dividir, dividendo, quociente).

- Multiplicação e divisão com números
naturais.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D18 e D20.
2º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: SISTEMA DE MEDIDAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Distinguir os vários atributos mensuráveis de um - Medidas de valor.
objeto, bem como adquirir consciência sobre o tamanho - Sistema monetário.
das diferentes unidades de medida.
- Estabelecer relações entre os valores monetários de
cédulas e moedas em situações-problema do cotidiano.
- Efetuar cálculo mental e escrito estabelecendo
relações entre os diferentes valores monetários.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D10 e D23.
- Utilizar o calendário como referência para medir o
tempo.
- Estabelecer relações entre dia, semana, mês e ano.
Identificar o século como período de 100 anos em
conexão com estudos históricos.
- Resolver situações-problema envolvendo datas e
prazos.

- Medidas de tempo.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6, D8 e D9.
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- Conhecer as unidades usuais de medida de massa.
- Identificar as notações convencionais das medidas de
massa usuais em embalagens, receitas, vasilhames,
bulas de remédio.
- Utilizar balança para medir a massa dos corpos e
objetos.

- Medidas de massa.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6 e D7.
3º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: SISTEMA DE MEDIDAS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Distinguir os vários atributos mensuráveis de um
- Grandezas e medidas.
objeto.
- Medidas de temperatura.
- Conhecer as diferentes unidades de medida.
- Identificar o grau centígrado como unidade de medida - Medidas de superfície.
de temperatura.
- Ler o termômetro clínico reconhecendo o símbolo
(°C).
- Medir objetos e superfícies utilizando unidades de
medida não convencionais (palmo, polegada) e
instrumentos como fita métrica, trena, régua.
-Expressar a medida na unidade adequada em função
do contexto e do resultado.
- Conhecer as unidades usuais de medida de superfície.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6 e D7.
- Conhecer as unidades usuais de medida de
capacidade: litro e mililitro e as relações entre elas.
- Identificar as notações convencionais das medidas de
capacidade usuais em embalagens, receitas, bulas de
remédio.

- Medidas de capacidade.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6 e D7.
CONHECIMENTO DA ÁREA: GEOMETRIA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Identificar as características das formas geométricas - Espaço e forma.
planas: triângulo, círculo, quadrado, retângulo, - Formas Planas: triângulo, círculo,
paralelogramo e losango.
quadrado, retângulo, paralelogramo e
- Identificar as características dos sólidos geométricos.
losango.
-Reconhecer os sólidos geométricos presentes na
Sólidos
Geométricos:
cubo,
natureza e no meio social.
paralelepípedo, cilindro, pirâmide, cone e
As habilidades estão relacionadas aos descritores: esfera.
D2, D3, D4 e D5.
4º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: GEOMETRIA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Identificar algumas características de figuras - Espaço e forma.
- Formas bi/tridimensionais: figuras planas
bidimensionais e tridimensionais.
-Reconhecer
as
propriedades
das
figuras e sólidos geométricos.
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bi/tridimensionais, estabelecendo suas classificações.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D2, D3, D4 e D5.
CONHECIMENTO DA ÁREA: INTRODUÇÃO A ESTATÍTICA
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Coletar e organizar dados e informações.
- Coleta, sistematização e análise dos
- Construir registros pessoais para comunicar dados.
informações coletadas.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D27 e D28.
- Reconhecer e interpretar informações apresentadas em
tabelas e gráficos simples.

- Tabelas e gráficos

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D27 e D28.

3ª FASE
1º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Comparar e ordenar números naturais pela observação

-

das escritas numéricas.

numeração decimal.

-

Utilizar

a

calculadora

em

situações

Números

naturais

e

sistema

de

que

problematizem as escritas numéricas.
- Identificar diferentes formas de compor e decompor
um número natural com três, quatro ou cinco dígitos.
- Ler e escrever números ordinais.
- Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.
- Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como
previsão e avaliação da adequação de resultados.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D14, D15, D17, D20, e D25.
- Efetuar cálculos envolvendo a adição e subtração.

- Adição e subtração com números

- Interpretar, formular e resolver situações-problema

naturais.

envolvendo adição e subtração.

- Expressões numéricas com adição e

- Resolver expressões numéricas envolvendo adição e

subtração.

subtração.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D16, D17 e D19.
- Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.

- Multiplicação e divisão com números
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- Efetuar cálculos mental e escrito envolvendo as
noções de dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo.
- Utilizar diferentes procedimentos de cálculo, em
função da situação-problema, das operações e dos
números envolvidos.

naturais.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D18 e D20.
- Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.
- Efetuar cálculos envolvendo as quatro operações.
- Utilizar diferentes procedimentos de cálculo, em
função da situação-problema, das operações e dos
números envolvidos.

- As quatro operações: adição, subtração,
multiplicação e divisão.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D17, D18, D19 e D20.
- Identificar a localização de números naturais na reta
numérica.

- Reta Numérica.

2º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: SISTEMA DE MEDIDAS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Reconhecer números racionais na forma decimal no
contexto diário.
- Ler e interpretar números racionais na forma decimal.
- Efetuar cálculos de adição e subtração de números
racionais na forma decimal.
- Utilizar a técnica operatória escrita para transporte e
recurso de arredondamento.

- Representação decimal de números
racionais.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D21, D22 e D25.
- Representar geometricamente uma fração.

- Representação fracionária de números

- Exercitar o cálculo de frações, ressaltando seus

racionais.

termos.

- Porcentagem.

- Resolver situações-problema envolvendo frações.
- Compreender que os números naturais podem ser
escritos em forma fracionária (Denominador 1).
- Ler e escrever frações.
- Relacionar frações com denominador 10, 100, 1.000
com a representação decimal respectivamente 0,1; 0,01;
0,001.
- Reconhecer que as frações com denominador 100
podem ser representadas como porcentagem (%).
- Resolver problemas envolvendo porcentagem.
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As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D21, D22, D24, D25 e D26.

- Reconhecer e utilizar os símbolos das unidades de

- Medidas de comprimento.

medidas

- Medidas de superfície.

mais

usuais

metro(m),

centímetro(cm),

milímetro(mm), quilômetro(km).
- Calcular o perímetro de figuras planas relacionadas a
situações-problema do cotidiano.
- Calcular a área do quadrado e do retângulo,
verificando quantas vezes uma unidade de medida cabe
numa determinada superfície.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6, D7, D11 e D12.
- Empregar procedimentos de cálculo mental e escrito
para resolver situações-problema envolvendo preços,
pagamentos e troco com cédulas e moedas.
- Efetuar cálculo mental e escrito estabelecendo
relações entre os diferentes valores monetários.

- Medidas de valor.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6, D10 e D23.
- Resolver situações-problema envolvendo datas e
prazos.
- Conhecer e utilizar notações empregadas para o
registro de datas e horas.
- Identificar os fatores históricos que servem de
referência do calendário cristão.

- Medidas de tempo.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6, D8 e D9.

3º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: SISTEMA DE MEDIDAS
HABILIDADES
- Reconhecer e utilizar as notações convencionais das
unidades de medida usuais: litro (l) e mililitro (ml).
- Identificar as medidas de capacidade em embalagens,
receitas, bulas de remédio e etc.

CONTEÚDOS
- Medidas de capacidade.

As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6 e D7.
- Reconhecer e utilizar as notações convencionais das
unidades de medida usuais: grama (g), miligrama (mg),

- Medidas de massa.
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quilograma (kg).
- Identificar as medidas de massa em embalagens,
receitas, bulas de remédio.
- Resolver problemas envolvendo conversões entre
unidades de medidas usuais.
As habilidades estão relacionadas aos descritores:
D6 e D7.
CONHECIMENTO DA ÁREA: GEOMETRIA
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Identificar sólidos geométricos e formas planas.
- Distinguir semelhanças e diferenças entre cubo
e quadrado; pirâmide e triângulo; paralelepípedo
e retângulo; esfera e círculo.
- Identificar algumas características de figuras
bidimensionais e tridimensionais.
- Reconhecer as propriedades das figuras
bidimensionais e tridimensionais.
- Identificar formas bidimensionais (sem
volume) e tridimensionais (com volume, altura,
largura e comprimento).
- Identificar semelhanças e diferenças entre
polígonos, quadriláteros, triângulos e outros.
As habilidades estão
descritores: D2, D3 e D4.

relacionadas

- Figuras planas e sólidos geométricos.
- Formas bi e tridimensionais.

aos

4º BIMESTRE
CONHECIMENTO DA ÁREA: NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Aplicar o conceito de MMC e MDC na
resolução de problemas.
- Resolver problemas com MMC e MDC.
As habilidades estão
descritores: D18 e D20.

relacionadas

- Mínimo Múltiplo Comum – MMC.
- Máximo Divisor Comum – MDC.

aos

CONHECIMENTO DA ÁREA: INTRODUÇÃO A ESTATÍTICA
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Analisar dados e informações.

- Coleta e análise dos dados.

- Construir tabelas simples e gráficos.

- Tabelas e gráficos.

- Comparar e estabelecer relações entre dados
apresentados em diferentes tabelas.
As habilidades estão
descritores: D27 e D28.

relacionadas

aos

- Identificar a média aritmética como resultado

- Média aritmética.

da soma e divisão de uma determinada
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quantidade de parcelas.
- Calcular e interpretar a média aritmética em
casos significativos para a compreensão da
informação.
- Exercitar a resolução de situações-problema
relacionadas ao cotidiano.
As

habilidades

estão

relacionadas

aos

descritores: D17, D18, D19, D20 e D27.

14.4.5 Orientações Didáticas

Para que o ensino da Matemática ajude o aluno a construir, desenvolver, aplicar ideias e
conceitos matemáticos compreendendo o que está fazendo, torna-se necessário:
 Abordar os conteúdos matemáticos por meio da resolução de problemas para que a
aprendizagem seja significativa, ou seja, para que os educandos possam estabelecer conexões
entre os diversos conteúdos e entre os procedimentos informais e os escolares.
 Diagnosticar os conhecimentos dos alunos visando compreender a maneira como estes
operam com os números, conferindo não só as respostas dadas a um problema, mas
observando principalmente as estratégias que usaram para resolvê-lo.
 Ajudar, inicialmente, os alunos a expressarem seus raciocínios por meio de
questionamentos orais.
 Ajudar os jovens e adultos a estabelecer relações dos saberes práticos com a
matemática formal, visando à aplicabilidade em situações diversas.
 Orientar as atividades realizadas pelos alunos sugerindo caminhos e interpretando os
erros como meios de aprendizagem.
 Disponibilizar dados pessoais, endereços, códigos postais, números de telefones,
dentre outros, para reconhecimento das várias funções dos números.
 Trabalhar as operações por meio de situações-problema desenvolvendo a exploração
dos números naturais e racionais na forma fracionária e decimal.
 Promover atividades de compra e venda, cálculo do valor da cesta básica, de encargos
sociais, de orçamento doméstico para exercícios de cálculo.
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 Utilizar moedas, cédulas de dinheiro, contracheques, contas de luz, água, extratos
bancários, para leitura e interpretação de informações, visando à realização de cálculos
mentais e escritas numéricas.
 Recorrer à calculadora como meio de desenvolver nos jovens e adultos a compreensão
das regularidades dos números e seu sentido numérico e operacional. O uso desse instrumento
representa um forte elemento motivador para os alunos, já que sua utilização em situações
práticas é bastante corrente.
 Propor leitura e traçado de itinerários, mapas, plantas e construções de maquetes para
identificar pontos de referência no espaço, distâncias, formas bidimensionais e
tridimensionais e compreender escalas.
 Utilizar cálculo de medidas de terrenos e edificações, para que os alunos possam
compreender as noções de medida e de unidade de medida.
 Trabalhar os conteúdos estatísticos buscando estimular os alunos, além da construção
e interpretação de listas, tabelas e gráficos, a descreverem e interpretarem aspectos da sua
realidade utilizando esses recursos matemáticos.

109

PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1º SEGMENTO/EJA

CIÊNCIAS

ÁREA DO CONHECIMENTO:
CIÊNCIAS DA NATUREZA
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14.5 CIÊNCIAS

14.5.1 Caracterização da Área
A ciência é o estudo sistematizado do conhecimento. Esses conhecimentos são
acumulados ao longo do tempo e vão se reorganizando de acordo com as novas visões que o
ser humano tem do mundo.
Na Educação de Jovens e Adultos os conteúdos a serem abordados devem trazer
informações essenciais à vida e motivá-los na busca de melhores alternativas no mundo do
trabalho, principalmente porque os alunos não tiveram acesso ou não deram continuidade aos
estudos em tempo hábil.
O Ensino de Ciências deverá contribuir com a formação de cidadãos críticos,
humanísticos e compromissados com o meio ambiente, favorecendo o desenvolvimento de
capacidades e competências para que possam atuar no mercado competitivo e compreender as
transformações científicas e tecnológicas que ocorrem continuamente.
Além do mais, o Ensino de Ciências deverá proporcionar aos alunos uma educação de
qualidade pautada em valores éticos, políticos, econômicos, sociais e ambientais.
As aulas precisam ser interessantes, inovadoras e atrativas para que os jovens e adultos
possam articular os conhecimentos empíricos com os conhecimentos científicos. Desta forma,
o aluno poderá compreender o seu mundo a partir da reflexão e transformar sua ação para
benefício de todos.
14.5.2 Eixos Temáticos
a) Ambiente
Este bloco visa propor aos jovens e adultos a utilização consciente dos recursos naturais,
para que as futuras gerações também possam usufrui-los de maneira sustentável. Portanto, o
aluno precisa se sentir parte do ambiente para realizar as transformações necessárias e
contribuir positivamente com a sociedade em que está inserido.

b) Ser humano e saúde
Este bloco objetiva trabalhar com os conceitos básicos de Ciências para que o aluno
possa articular seus conhecimentos com a questão científica, aprimorando-os e
compreendendo as necessidades de mudanças de hábitos e atitudes para que obtenha melhor
qualidade de vida e saúde.
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c) Recursos tecnológicos
Os recursos tecnológicos são essenciais ao desenvolvimento das Ciências. O aluno
necessita entender que novos conhecimentos são descobertos a cada momento e para que isto
ocorra, é necessário o uso de equipamentos tecnológicos cada vez mais sofisticados.
Neste bloco, o professor poderá trabalhar com os alunos sobre as informações mais atuais
a respeito do planeta e da vida, dos processos de produções industriais, das novas tecnologias
e do avanço da ciência.

14.5.3 Objetivos
 Compreender a natureza e a relação dinâmica entre os seres vivos e o meio, assim
como, as ações humanas no processo de transformação socioambiental;
 Avaliar a importância da tecnologia para o desenvolvimento das Ciências e na
melhoria da qualidade de vida na sociedade contemporânea;
 Compreender a tecnologia como instrumento necessário para o processo de produção
de conhecimento e de novas descobertas;
 Valorizar o saber científico relacionando com seu cotidiano e com as transformações
naturais e antropológicas.
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14.5.4 Habilidades e Conteúdos
1ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender os diferentes ambientes e as interações - Os ecossistemas terrestres.
entre os seres vivos.
- Analisar o processo de produção dos alimentos e a
importância de sua industrialização.

- Produção e transformação dos alimentos.

- Compreender a natureza como um processo
dinâmico e as transformações causadas pela ação
humana.
- Avaliar o processo de degradação socioambiental e
a importância de utilizar os 3R’s no cotidiano para
minimizar a retirada dos recursos naturais.

- Desequilíbrios ecológicos.

- Reciclagem.

2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer os cuidados necessários para obter - Saúde e qualidade de vida.
longevidade, qualidade de vida e saúde.
- Compreender a importância do solo para a
continuidade dos seres vivos e os cuidados
necessários para a qualidade de vida.

- Cuidando do solo.

- Conhecer as formas corretas de acondicionamento
do lixo para não contaminar o solo, a água e o ar.

- Cuidando do lixo.

- Conhecer os cuidados que devemos ter com a água
para evitar a escassez.

- Recursos hídricos.

3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO E SAÚDE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender a importância de hábitos saudáveis - Alimentação saudável.
para a vida.
- Reconhecer a importância de cada nutriente para o
funcionamento do organismo.

- Os alimentos e seus nutrientes.

- Conhecer os riscos do uso dos produtos com
agrotóxicos para a saúde dos consumidores e dos
trabalhadores da agricultura e sua relação com os
aspectos econômicos e sociais.

- Riscos de contaminação na produção de
alimentos.

- Conhecer os cuidados necessários ao corpo para
uma vida saudável.

- Cuidando do corpo humano: higiene
pessoal.

- Conhecer as transformações físicas e biológicas
ocorridas no organismo e as doenças sexualmente
transmissíveis.

- Sexualidade e doenças.
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4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: RECURSOS TECNOLÓGICOS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender a importância dos recursos - O homem e o espaço.
tecnológicos para as novas descobertas
científicas.
- Compreender o Universo e os diferentes tipos
de vidas existentes no Planeta Terra.

- Planeta Terra.

- Compreender como a tecnologia vem
contribuindo para o combate e cura de doenças.

- Descobertas científicas no campo da medicina.

2ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer os diversos ambientes naturais e as - Ambiente Natural.
formas de vida.
- Compreender o meio ambiente como um
conjunto de interações envolvendo os aspectos
naturais, sociais, econômicos, políticos, culturais
e estéticos.
- Analisar os problemas causados pelo homem
em vários ambientes e suas implicações para a
vida.

- Ambiente construído.

- Identificar os problemas socioambientais dos
locais onde vivem; Compreender criticamente a
questão ambiental em sua totalidade e não
apenas o aspecto natural.

- Problemas socioambientais.

- Secas, enchentes, desmatamentos e queimadas.

2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Compreender o processo de formação do solo e
a utilização correta do mesmo.

- O Solo.

- Analisar as consequências da contaminação do
ar para a espécie humana e para todos os seres
vivos
causados
pelo
desenvolvimento
econômico.
- Compreender a importância dos recursos
hídricos para a manutenção da vida na Terra.

- O Ar.

- Identificar as consequências da falta de
saneamento básico para a sociedade.

- Saneamento básico.

- Água.

3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO E SAÚDE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender o funcionamento do sistema - Sistema Digestório.
digestório e as principais doenças ligadas a este
sistema.
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- Compreender o funcionamento do sistema
respiratório, as principais doenças vinculadas a
este sistema e como combater os danos causados
a saúde.
- Compreender o funcionamento do sistema
circulatório e as doenças associadas a este como
o enfarto e o AVC.
- Conhecer as funções dos sistemas nervoso,
endócrino, locomotor e imunológico.

- Sistema Respiratório.

- Sistema Circulatório.

- Sistemas nervoso, endócrino, locomotor e
imunológico.

4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: RECURSOS TECNOLÓGICOS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer as diversas formas de energia - Energias Alternativas.
alternativa existentes no Brasil e a mais
apropriada a Região Amazônica.
- Reconhecer a necessidade de consumir
produtos menos poluentes para evitar a - Sustentabilidade.
degradação ambiental.
- Compreender as técnicas mais utilizadas para - Conservação dos alimentos.
conservar os alimentos evitando o desperdício e
deterioração
de
produtos
alimentícios
industrializados.
- Conhecer os novos métodos utilizados na - Reprodução Humana: Novos métodos para a
medicina para a reprodução humana.
continuidade da espécie.
- Conhecer os benefícios que a tecnologia vem
proporcionando ao processo de envelhecimento.

- Envelhecimento e saúde.

3ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender a origem dos minerais, o - As riquezas minerais.
processo
de
exploração,
lapidação
e
transformação em minérios.
- Compreender o processo de erosão do solo e os
prejuízos à biodiversidade.

- Erosão do solo e suas consequências.

- Compreender o conceito de ecologia analisando - Ecologia.
a interferência do desmatamento no ciclo de vida
de animais silvestres.
2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: AMBIENTE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Analisar a importância das plantas para os seres - Plantas.
vivos e as interações existentes em um
determinado bioma.
- Compreender o processo de interdependência - Interação entre os seres vivos.
homem X ambiente X natureza e sociedade.
- Conhecer a constituição dos seres vivos e o
surgimento da vida na Terra.

- Os seres vivos.

- Distinguir animais vertebrados e invertebrados
e seus respectivos grupos.

- Animais vertebrados e invertebrados.
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3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO E SAÚDE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender as heranças genéticas para a - Heranças genéticas.
continuidade das espécies.
- Compreender o processo de transmissão das - Doenças Sexualmente Transmissíveis.
doenças sexualmente transmissíveis, as formas
de prevenções e tratamentos.
- Conhecer as funções dos ossos, músculos e - Sistema locomotor.
articulações.
4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: RECURSOS TECNOLÓGICOS
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer o sistema solar compreendendo a - Sistema solar.
dinâmica dos astros e o uso da tecnologia para
desvendar os mistérios do Universo.
- Identificar os fenômenos naturais que - Aquecimento global, efeito estufa e suas
contribuem para o aquecimento do planeta e que consequências.
causam mal estar na população e modificações
na estrutura da Terra.
- Analisar criticamente os hábitos alimentares da - Consumo e alimentação equilibrada.
sociedade contemporânea.

14.5.5 Orientações Didáticas
O ensino de Ciências deverá ser trabalhado de maneira contextualizada, estabelecendo
relações com o cotidiano do aluno. Neste sentido, faz-se necessário utilizar diferentes fontes
de informações e as leituras sugeridas devem ser pertinentes com os alunos de EJA, a fim de
despertar no aluno o interesse pela disciplina, a compreensão da realidade e ampliar a visão
crítica acerca dessa realidade.
As atividades a serem desenvolvidas precisam ser dinâmicas e atender as necessidades
dos alunos. Para que estes consigam relacionar com suas experiências fora da escola,
facilitando a aprendizagem e reconstruindo sua autoestima, para que tenha interesse em
aprender, traçar objetivos positivos para sua vida.
De acordo com o PCN (1999), o ensino de Ciências deverá ser ministrado de forma
atrativa e sistematizado, no qual os professores desenvolvam sua prática, estudo e reflexão
dando suporte para aos mesmos certificarem suas práticas, contribuindo para tornar o
conhecimento científico significativo para os estudantes.
A avaliação deverá ser realizada de maneira contínua e diferenciada atendendo as
diversas formas de aprendizagem.
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HISTÓRIA

ÁREA DO CONHECIMENTO:
CIÊNCIAS HUMANAS
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14.6 HISTÓRIA

14.6.1 Caracterização da Área
A disciplina de História busca desenvolver valores, conhecimentos e habilidades que
ajudem o educando a compreender criticamente a realidade em que vivem e nela inserir-se de
forma mais consciente e participativa.
Neste aspecto, devemos levar em consideração as características e peculiaridades
concernentes à zona rural, a qual faz parte da Educação do Campo que supõe a identificação
de um modo próprio de compreender os diferentes espaços onde este indivíduo convive.
É importante que nas estratégias do ensino sejam evidenciadas atividades lúdicas que
favoreçam vivências relacionadas a realidade do campo no contexto escolar para que a
aprendizagem seja construída de forma significativa. E a partir, destes conhecimentos o
educando busque realmente entender seu espaço, independente de estar na zona urbana ou
rural.
Nessa perspectiva, para que os jovens e adultos compreendam a complexidade da vida
moderna e exerçam a cidadania plena, torna-se necessário a aquisição de certos
conhecimentos sobre o mundo que os cerca desde seu ingresso nesta modalidade de ensino.
Esses conhecimentos deverão favorecer as possibilidades dos educandos em seu ambiente
natural e social, buscando a melhoria de sua qualidade de vida. Assim, deve-se superar a visão
utilitarista da educação de jovens e adultos baseada no suposto de que o interesse dos
educandos está restrito às suas experiências e necessidades imediatas. A prática educativa
revela que eles se interessam tanto pelas questões relativas à sua sobrevivência cotidiana
como por temas aparentemente distantes como a origem do universo, o avanço das mídias
tecnológicas, assuntos pertinentes à religiosidade e cidadania. Dessa forma, devem também
conhecer e exercitar as diversas formas de manifestações artísticas motivando-os a participar
de atividades que instiguem a sua imaginação.
Existem diversas maneiras de compreender a realidade de forma mais abrangente, deste
modo os alunos deverão ser estimulados ao interesse por abordagens sobre a realidade, de
modo introdutório, com alguns conceitos e procedimentos das ciências sociais e naturais e
ainda ter oportunidade de acesso ao patrimônio artístico e cultural.
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14.6.2 Objetivos
 Compreender a História como um processo, do qual o homem é o principal agente,
integrante de uma família, com sua história de vida e atuante na sociedade;
 Reconhecer os aspectos históricos e socioculturais da comunidade e da escola onde
estão inseridos, valorizando a contribuição da cultura africana, indígena, dentre outras;
 Problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca de
explicações e pela ampliação de sua visão de mundo;
 Reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre a sociedade, interessando-se por
enriquecê-lo e compartilhá-lo;
 Conhecer aspectos básicos da organização política do Brasil, os direitos e deveres do
cidadão, identificando formas de consolidar e aprofundar a democracia no país.
14.6.3 Habilidades e Conteúdos
1ª FASE
1º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender o passado a partir das perguntas que - O homem na história do tempo.
o presente nos impõe, considerando a vivência do
educando e a comunidade sócio-histórica que o
cerca visando situá-lo como sujeito da História e
produtor de conhecimento.
- Conhecer a importância do estudo da História - História da História.
como fonte necessária para a compreensão de fatos
ocorridos ao longo do tempo e a forma cíclica em
ocorrem os fatos.
- Recuperar a história pessoal e familiar do aluno - Minha história de vida.
por meio de relatos orais, escritos, desenhos ou
dramatização valorizando positivamente sua
experiência.
- Reconhecer a história indígena e afrodescendente
no contexto da história pessoal.
- Conhecer o conjunto histórico da cidade de - História da cidade de Manaus.
Manaus por meio de fontes e documentos.
- Apresentar informações sobre a história e
ocupação da cidade de Manaus, bem como sua
formação étnica, as características da alimentação
consumida e/ou produzida, transporte, moradia,
lazer e turismo, considerando o êxodo dentro e fora
da cidade de Manaus.

- Povoamento.

2º BIMESTRE
HABILIDADES
- Conhecer a história da escola por meio de livros, - A Escola.
fotos e jornais.
- Conhecer as dependências e equipamentos da
escola observando seus aspectos físicos e sociais

CONTEÚDOS
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colaborando para sua manutenção e melhoria.
- Participar dos órgãos de gestão democrática da
escola, conhecendo os direitos e deveres de seus
vários integrantes.
- Conhecer a proposta de ensino-aprendizagem nos
espaços educativos indígenas e suas especificidades.
- Conhecer o processo histórico da implantação e o
desenvolvimento da indústria da Zona Franca de
Manaus e seus impactos socioambientais.
- Conhecer os principais produtos industrializados
(importação/exportação) e sua importância para a
cidade de Manaus.
- Conhecer as variadas formas de economia local e
produtos comercializados (agricultura familiar,
agricultura
de
subsistência,
permacultura,
extrativismo, piscicultura, artesanatos variados,
ecoturismo).

- Aspectos econômicos da cidade de Manaus.

3º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Identificar os principais órgãos de participação - A Comunidade.
civil na comunidade (associação de bairros,
sindicatos, partidos políticos, grupos religiosos).
- Valorizar os aspectos culturais e sociais (folclore, - Expressões culturais e aspectos históricos
música, dança, festas religiosas e comemorações culturais.
civis) salientando as tradições locais, especialmente
indígenas e afro-brasileiras.
Conhecer a organização administrativa do - Regime Político e Sistema Administrativo.
município e compreender que o sistema político que
temos hoje não existiu desde sempre e que pode ser
mudado ou aperfeiçoado, dependendo da
capacidade de ação da sociedade.
- Identificar os poderes que administram o - Estrutura organizativa do município.
município e suas competências (Executivo,
Legislativo, Judiciário).
- Compreender, analisar e questionar o
funcionamento da vida política do município.

4º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Identificar os direitos sociais a que se tem acesso - Cidadania e Participação.
(saúde, educação, lazer, moradia) e relacioná-los
com sua vivência.
- Identificar os direitos e deveres pessoais e
coletivos no âmbito dos locais de moradia, trabalho,
escola.
- Ler e discutir trechos da Declaração Universal dos
Direitos do Homem.
- Analisar criticamente a aplicação das Leis
referentes à Diversidade na Educação (Lei
10.639/03 e 11.645/08).
- Conhecer os principais direitos trabalhistas e
previdenciários garantidos pela legislação brasileira.
- Ler e discutir alguns trechos da Constituição
brasileira (direitos civis, políticos).
- Compreender que por meio do pagamento de - Recolhimento de Impostos
impostos, a sociedade mantém um fundo público
para financiar sua administração e a prestação de
uma série de serviços considerados essenciais.
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- Identificar o recolhimento de impostos como
mecanismo de financiamento de políticas públicas,
baseado no princípio de solidariedade social.
- Conhecer e analisar as principais formas de
recolhimento e destinação dos impostos vigentes do
Brasil.
- Interpretar as ações do Movimento Nacional de
Combate a Corrupção no Brasil, na perspectiva ética
na aplicação de recursos públicos.

2ª FASE
1º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender a importância do estudo da História. - Introdução ao Estudo da História.
- Perceber o indivíduo como um ser social e
construtor da história, considerando seus direitos e
deveres no exercício da cidadania.

- O homem como um ser social.

- Compreender a importância do nome como ser
participante da sociedade e a história de vida da sua
família num processo contínuo e dotado de
peculiaridade.

- Como nos identificamos (nome, vida e
história da família).

2º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender a organização da sociedade: - Organização e participação na sociedade:
família, escola e comunidade, reconhecendo a família, escola e comunidade.
sua função social e a importância do
desenvolvimento coletivo.
- Reconhecer as atividades desenvolvidas em
cada segmento da sociedade.

- Atividades desenvolvidas na família, na escola
e na comunidade.

- Reconhecer a importância da história da escola
como fator primordial para o desenvolvimento
da comunidade escolar.

- A escola e sua história.

- Reconhecer os aspectos históricos e
socioculturais do bairro e da escola onde estão
inseridos, valorizando a contribuição da cultura
africana e indígena.

- As diversas culturas presentes na escola e no
bairro: afro-brasileira e indígenas.

3º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Compreender o mundo do trabalho - O trabalho e as profissões.
identificando as várias profissões existentes na
sociedade.
- Reconhecer as condições de trabalho e de vida - Condições de trabalho e a vida das pessoas.
do trabalhador brasileiro.
- Compreender a postura atual do mercado de
trabalho e as causas do desemprego na sociedade
brasileira.
- Reconhecer a importância da relação
interpessoal no trabalho.

- Mercado de trabalho e o desemprego.

- Relação interpessoal no trabalho.
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4º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Identificar os principais direitos e deveres do - Direitos e deveres dos cidadãos.
cidadão brasileiro.
- Diferenciar o significado e o sentido de política - Políticos e política.
e políticos e sua função no processo histórico e
social.
- Reconhecer o significado e a importância do - Democracia.
processo democrático a partir da promulgação da - Constituição Brasileira.
Constituição Brasileira.

3ª FASE
1º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer as três principais teorias da chegada - A chegada do homem à América.
do homem nas Américas.
- Reconhecer a existência de povos nativos de - Povos nativos do Brasil.
Brasil, antes da chegada dos colonizadores
europeus.
- Analisar de forma crítica a história da chegada - Tratado de Tordesilhas.
do Europeu ao Brasil e suas consequências para - Descobrimento do Brasil.
os povos nativos, desfazendo a ideia de
“descobrimento”.
- Analisar as principais características - Período colonial.
socioeconômicas do Período Colonial.
- Identificar e reconhecer a contribuição social,
econômica, política e cultural dos povos
indígenas e africanos na formação do Estado e
no nascimento da Identidade do Povo Brasileiro.

- Identidade do povo brasileiro.

2º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Analisar o período Pré-histórico na Região - Processo histórico na região amazônica.
Amazônica e as características de cada fase
(Paleoindígena, Arcaica e Pré- histórica tardia).
- Estudar a origem da população amazonense - Origem da população do estado do Amazonas.
respeitando as diferenças culturais existentes em - Presença negra no Amazonas.
sua formação.
- Valorizar e respeitar a contribuição do negro na
formação social, cultural e religiosa do povo
amazonense.
- Resgatar de forma crítica e contextualizada as - Transformações políticas sociais no Amazonas.
transformações política sociais no Amazonas
(Capitania, Província e Estado).
3º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Conhecer as principais atividades econômicas
praticadas na Região Amazônica no contexto
histórico (Ciclo da Borracha), enfatizando o - Aspectos econômicos do estado do Amazonas.
processo de implantação da Zona Franca de
Manaus,
e
sua
importância
para
o
desenvolvimento da indústria e comércio da
região.
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- Identificar os principais pontos turísticos do
Amazonas, como meio de valorização da história
e cultura local.
- Conhecer as diferentes manifestações culturais
e artísticas da região (música, dança, festas
tradicionais) e sua importância para o
desenvolvimento da identidade do povo
amazonense.

- Turismo.

- Manifestações culturais.

4º BIMESTRE
HABILIDADES
CONTEÚDOS
- Identificar os poderes que configuram o Estado - Os poderes que administram o Amazonas.
do Amazonas e suas competências.
- Símbolos Nacionais e Estaduais.
- Reconhecer a importância dos símbolos
nacionais e estaduais como um marco da
identidade brasileira.
- Analisar a aplicabilidade dos serviços públicos - Os serviços públicos do Estado do Amazonas.
oferecidos à população e relacioná-los com sua
vivência.
- Identificar e conhecer as lutas das organizações - As organizações sociais.
sociais e dos Movimentos Populares no Estado
do Amazonas.

14.6.4 Orientações Didáticas
 Introduzir os tópicos de conteúdo a partir da postulação de um problema;
 Levar o educando a manifestar suas ideias por meio da discussão em pequenos grupos
e na classe;
 Ajudar o educando a elaborar e a expressar melhor suas ideias lançando
questionamentos durante os debates;
 Sistematizar as opiniões, os problemas que surgirem no decorrer do processo, as
dúvidas e as informações necessárias para o seu esclarecimento;
 Estabelecer um programa de estudos que inclua a leitura de textos, consulta a
enciclopédias ou atlas, realização de experimentos simples, entrevistas com especialistas e
comunitários, visitas técnicas, as TICs e etc.;
 Articular debates orais a alguma atividade escrita;
 Ler em voz alta, pequenos textos que sirvam para enriquecer debates;
 Utilizar vídeos, apresentações culturais, realização de Feiras Culturais, dramatização.
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GEOGRAFIA

ÁREA DO CONHECIMENTO:
CIÊNCIAS HUMANAS

124

PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1º SEGMENTO/EJA

14.7 GEOGRAFIA

14.7.1 Caracterização da Área

A concepção de Geografia passou por diferentes momentos, gerando reflexões
distintas acerca dos objetos e métodos do pensar e fazer geográfico. Assim, o estudo do
pensamento e da produção geográfica brasileira revela a necessidade de explicitar duas
questões básicas: a primeira é o fato de a Geografia ter métodos que lhe são próprios e a
segunda é definir o momento em que a Geografia passou a integrar o corpo disciplinar na
academia, constituindo um ramo específico de pesquisa e do conhecimento científico.
O espaço geográfico é um dos principais objetos de estudo da Geografia, para melhor
compreender, interpretar e entender o mundo em que vivemos principalmente no que tange as
relações do homem com o meio em que vive. Por isso, precisamos discutir o conceito de
sustentabilidade no que se referem as suas práticas, possibilidades e a compreensão dos
processos diferenciados que norteiam a relação homem/Natureza.
Desta forma, sobretudo por meio do trabalho, o homem transforma a natureza e ao
mesmo tempo se transforma, produzindo a partir destas ações cultura material e interpretações
significativas no campo das representações e do simbolismo, ligadas diretamente as leituras
sobre o mundo. A natureza precisa ser percebida também pelos fenômenos que ocorrem em
seu espaço, mas não devemos ocultar as ações do homem que geram mudanças no espaço
geográfico.
O homem, a natureza e a cultura são os três elementos que norteiam o ensino de
Geografia. Nesse sentido, para o professor de Geografia é importante dominar conceitos
relativos à disciplina e estar atualizado.
Portanto, a Geografia visa contribuir na formação de cidadãos que levem em
consideração a construção do espaço geográfico e a tentativa de minimizar os efeitos
destrutivos desta relação entre homem e natureza.
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14.7.2 Objetivos
 Conhecer a organização do espaço geográfico e o funcionamento da Natureza em
suas múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades em sua construção e
na produção do Território, da Paisagem e do lugar onde vive;
 Compreender as especificidades de cada paisagem local, as diferentes
manifestações do homem na Natureza, a apropriação e a transformação dela pela ação da
coletividade e de seu grupo social;
 Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sócio diversidade, reconhecendoos como um direito dos povos e indivíduos, bem como um elemento de fortalecimento da
Democracia;
 Desenvolver atitudes responsáveis com o meio em que vive, evitando o desperdício
e percebendo a importância dos cuidados que se deve ter na preservação e na manutenção da
Natureza;
 Conhecer processos sociais, econômicos e culturais que deram origem a
comunidade, ao bairro, ao Município, ao Estado e ao País;
 Estabelecer “diálogo” entre a geografia do Município, do Estado e do País;
 Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a
espacialidade para interpretação e análise dos aspectos geográficos que caracterizam o nosso
Estado, nosso País, o Continente Americano e o Mundo;
 Conhecer algumas das consequências das transformações da Natureza causadas
pelas ações humanas na paisagem local e em paisagens rurais;
 Proporcionar ao aluno o conhecimento da sua localização neste mundo, fazendo
uma relação de inclusão da sua moradia na comunidade, no bairro, cidade, estado, país,
continente, planeta, galáxia, buscando por meio desses conhecimentos, perceber a situação
atual do planeta Terra e a forma como o homem interage com esses sistemas;
 Reconhecer a importância da Floresta Amazônica como um grande reator para o
equilíbrio da estabilidade ambiental do Planeta;
 Compreender a importância dos meios de transporte para o desenvolvimento
urbano e rural e a eficácia dos serviços oferecidos para atender as necessidades dos
trabalhadores nas diferentes formas de atendimento, inclusive no escoamento da produção nas
zonas rurais;
 Perceber como as invenções tecnológicas tornam as comunicações cada vez mais
ágeis de acordo com o seu desenvolvimento.
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14.7.3 Habilidades e Conteúdos
1ª FASE
1º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Perceber o espaço geográfico a partir da
observação da paisagem do lugar de vivência.

- Noções de Geografia.

- Apropriar-se de conceitos da Geografia e do uso
de suas múltiplas linguagens como lugar, paisagem,
região e território.
- Expor o entendimento das formas de ver e
entender o mundo ao seu redor.

- Linguagens geográficas.

- Compreender o espaço geográfico a partir da
temporalidade, ou seja, do acúmulo de diferentes
momentos históricos.
- Conhecer os vários tipos de mapas e suas
representações.

- Espaço geográfico.

- A Geografia: formas de ver, entender e
estudar o mundo.

- Mapas e representações.

2º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Construir referenciais espaciais para observação e
representação do espaço geográfico de vivência.
- Conhecer as regras e convenções que formam a
linguagem cartográfica para a representação do
espaço.
- Estabelecer as relações da perspectiva horizontal,
oblíqua e vertical na representação de objetos.
- Reconhecer a localização geográfica da
comunidade escolar e local.
- Identificar os vários tipos de escolas.
- Compreender a organização espacial da escola.
- Representar o espaço geográfico a partir da
linguagem cartográfica.

- Representação do espaço geográfico.
- Perspectiva horizontal, obliqua e vertical.

- Representação de objetos.
- A geografia da escola.
- Tipos de escolas.
- Organização do espaço da escola.
- Representação do espaço da escola.

3º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Representar através de desenhos, croquis e
maquetes do espaço da moradia.
- Classificar os vários tipos de moradia.
- Compreender a organização espacial da moradia.
- Desenhar a planta baixa do espaço da moradia.
- Reconhecer no trajeto os elementos que
caracterizam
as
paisagens
ou
agentes
transformadores dessas paisagens.

- A geografia da moradia.
- Tipos de moradia.
- Organização do espaço da moradia.
- Representação do espaço da moradia.
- A geografia no trajeto entre a moradia do
aluno e a escola.

4º BIMESTRE
HABILIDADES
- Compreender a escola como um lugar e espaço de
convivência.

CONTEÚDOS
- O lugar onde fica a escola.
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- Reconhecer as principais características do espaço
(rural, agrícola, florestal, indígena e urbano)
- Descrever características ambientais locais e
reconhecer sua importância para a vida nas suas
diferentes éticas e estéticas.
- Pesquisar e registrar por meios de desenhos,
gráficos, tabelas, mapas ou outras linguagens
diferentes tipos de trabalho no lugar de vivências.

- Tipos de lugares onde existe escola.
- Elementos naturais e culturais nos arredores
da escola.
- Diferentes tipos de trabalho.

2ª FASE
1º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Identificar papéis sociais de pessoas em relação à - Conceito de Comunidade e Bairro.
organização da comunidade e do bairro.
- Identificar papéis sociais de pessoas em relação à - Conceito de município.
organização do município.
- Conhecer a extensão territorial do município.
- Localização do município.
- Identificar os limites territoriais e ambientais do - Os limites municipais e o ambiente.
município.
- Identificar os elementos geográficos na - Paisagens urbanas e rurais.
configuração e na diferenciação das paisagens
naturais, culturais, urbanas e rurais.
- Respeitar e promover regras de convívio social e - A ação do ser humano na natureza.
ambiental, exercitando cuidados com o outro, com
os espaços coletivos e os patrimônios culturais.
- Identificar as contribuições de populações - As contribuições das populações na
indígenas, africanas e de imigrantes na produção produção cultural regional.
cultural da nossa região.
- Compreender questões ambientais, identificando - As várias paisagens presentes no campo.
ações humanas para preservação e conservação da
natureza.
- Conhecer a formação natural, cultural e histórica e - Os elementos naturais, culturais e históricos
as principais características geográficas do Campo.
do campo.
- Reconhecer a inter-relação e a interdependência - A influência da natureza no modo de vida no
entre trabalho, consumo e vida cotidiana no campo.
campo.
- Identificar a relação entre as atividades - A natureza e as atividades naturais no
desenvolvidas no campo.
campo.
- Compreender as questões ambientais que - A poluição no campo.
prejudicam a saúde e o meio ambiente.
2º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Compreender o conceito de cidade.
- Conhecer e diferenciar as várias paisagens
existentes na cidade.
- Compreender, por meio de observação e analise, a
paisagem como expressão das práticas naturais,
culturais e históricas da cidade.
- Identificar os tipos de construções existentes na
cidade.
- Compreender os vários tipos de atividades
econômicas existentes na cidade.

- O que é a cidade.
- As várias paisagens presentes na cidade.

- Compreender as questões ambientais que
prejudicam a saúde e o meio ambiente da cidade.

- A poluição na cidade.

- Os elementos naturais, culturais e históricos
da cidade.
- Tipos de construções mais comuns na
cidade.
- As atividades econômicas na cidade.
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3º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Conhecer os principais meios de transporte bem
como as suas potencialidades e limitações.
- Compreender a importância do transporte para o
município.
- Identificar e diferenciar os tipos de transporte
existentes no município.
- Entender o papel das tecnologias da comunicação
e das redes informacionais na contemporaneidade e
suas implicações nos modos de vida, de produção
de trabalho e consumo.
- Conhecer os diversos meios de comunicação
existentes no município
- Identificar as principais dificuldades e facilidades
encontradas no sistema de comunicação.

- O sistema de transporte.
- A importância do transporte no município.
- Os meios de transporte no município.
- A importância da comunicação.

- Os meios de comunicação no município.
- Dificuldades e facilidades encontradas no
Sistema de Comunicação.

4º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Conhecer e diferenciar o ambiente brasileiro e suas
características.
- Compreender a diversidade das riquezas naturais
do Brasil.
- Conhecer os problemas ambientais nacionais e
suas implicações.
- Conhecer a constituição do território nacional
brasileiro.
- Conhecer as regiões brasileiras e suas
características.
- Localizar em mapas a extensão territorial e limites
territoriais, divisão politica e regional, capitais e
siglas dos Estados.
- Conhecer as regiões geoeconômicas e suas
principais diferenças.
- Reconhecer as transformações territoriais
ocorridas no País.

- O ambiente brasileiro e suas características.
- A riqueza natural brasileira.
- Problemas ambientais nacionais.
- A constituição territorial brasileira.
- As regiões brasileiras.
- Extensão territorial e limites territoriais do
Brasil.
- As regiões geoeconômicas do Brasil.
- As transformações territoriais Brasileiras.

3ª FASE
1º BIMESTRE
HABILIDADES
- Reconhecer e valorizar diversidades, acolhendo
diferenças e semelhanças entre pessoas e grupos
sócio culturais.
- Perceber e discutir problemas sociais, ambientais,
culturais e políticos brasileiros.
- Compreender a importância da floresta amazônica
para o equilíbrio ambiental do planeta.
- Compreender a distribuição populacional
brasileira.
- Compreender os elementos da formação
populacional brasileira a partir da pirâmide etária.
- Diferenciar as características da população rural e
urbana.
- Conhecer os movimentos migratórios.

CONTEÚDOS
- A população brasileira.

- A relação entre sociedade e natureza no
Brasil.
- A floresta amazônica.
- A distribuição populacional pelo Brasil.
- A estrutura da população brasileira.
- População rural e urbana Brasileira.
- Movimentos migratórios do Brasil.
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- Reconhecer e diferenciar as diversas atividades
econômicas do país.
- Identificar os diversos setores econômicos da
sociedade brasileira.
- Conhecer os diversos tipos de impostos existentes
no país.

- As atividades econômicas no Brasil e do
mundo.
- Os setores da economia na sociedade
brasileira e no mundo.
- Os impostos.

2º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Conhecer as principais características e os
processos
ambientais,
reconhecendo
suas
influências nos modos de vida.
- Identificar e compreender os elementos que
interferem nas mudanças ambientais ao longo do
tempo.

- Tipos de relevo, vegetação, hidrografia e
clima do Brasil.

- Conhecer e diferenciar as principais bacias
hidrográficas do Brasil.
- Reconhecer as diferenças existentes entre tempo
atmosférico e clima.
- Identificar os diferentes tipos de clima no território
nacional.
- Conhecer os biomas brasileiros e suas principais
características.

- Bacias hidrográficas do Brasil.

- Analisar os impactos ambientais e sua influência
na vida do homem.

- Os impactos ambientais e os seres humanos.

- Transformações do relevo, vegetação,
hidrografia e clima ao longo do tempo na
cidade e no campo.

- Diferença entre tempo atmosférico e clima
no Brasil.
- Tipos climáticos no Brasil.
- Os biomas brasileiros e suas características.

3º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Conhecer a diversidade territorial brasileira a
partir
dos
povos
formadores:
índios,
afrodescendentes e europeus e reconhece-los nos
seus grupos de vivencias.
- Conhecer e diferenciar as principais características
da cultura indígena.

- A diversidade cultural Brasileira.

- Conhecer e diferenciar as principais características
da cultura afro-brasileira.

- A Cultura Afro-Brasileira.

- A Cultura Indígena.

- Conhecer e identificar as principais características
da cultura imigrante no país.

- A Cultura Imigrante.

- Reconhecer e diferenciar as várias formações
culturais existentes no país.

- A Cultura Brasileira.

4º BIMESTRE
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Entender processos sociais, econômicos e
ambientais, em escalas temporais e espaciais, que
caracterizam ritmos e modos de vida de grupos
étnico-culturais.
- Compreender a relação entre sociedade e natureza.

- O Ambiente como expressão da Cultura
brasileira.

- Entender as manifestações culturais existentes no
espaço geográfico brasileiro.

- A relação entre sociedade e natureza
brasileira.
- Manifestação da cultura no espaço
geográfico brasileiro.
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- Conhecer o movimento emigratório brasileiro.

- Emigração brasileira.

- Identificar a distribuição geográfica dos
emigrantes brasileiros em outros continentes.
- Conhecer as relações comerciais internacionais do
Brasil.
- Conhecer as relações de importação e exportação
no país.

- Distribuição geográfica dos emigrantes
brasileiros em outros continentes.
- Comercio Internacional brasileiro

14.7.4

- Exportações e Importações brasileiras.

Orientações Didáticas

A ação pedagógica coerente com o perfil dos educandos e com os objetivos da Educação
de Jovens e Adultos deve ser pautada na relação ação-reflexão-ação e possibilitar ao
educando a compreensão e reconstrução do conhecimento. O educador deve assumir o papel
de mediador dos saberes trazidos pelos educandos e os saberes escolares, criando pontes,
conexões e estimulando a busca de novos conhecimentos. Assim, cabe ao professor:
 Estimular o estudo da Geografia como ciência que aproxima o conhecimento
sistematizado com o espaço mais próximo dos educandos, em um movimento permanente
entre o local e o global, para que eles compreendam as interações entre a sociedade e a
natureza e, assim, possam atuar como cidadãos críticos e participativos;
 Instigar a curiosidade, indicar fontes seguras, orientar a pesquisa, a análise de dados e
informações, o registro e a produção escrita;
 Trabalhar os conceitos centrais da disciplina, como lugar, região, território, escalas
geográficas, paisagens e mobilidade socioespacial;
 Proporcionar uma leitura geográfica da realidade em que os educandos estão inseridos;
 Estimular e considerar as diferentes ações sociais e culturais, a dinâmica social e
espacial, os impactos naturais que transformam o mundo e as marcas que identificam os
diferentes lugares;
 Estimular o estudante a observar a paisagem do local onde vive, propondo que saia a
campo, elabore formas de representação desta paisagem relacionando-a a espaços maiores
como o município, o estado, o país e o mundo;
 Propiciar aos educandos, por meio da leitura e comparação de imagens e textos
variados, a compreensão das diferentes paisagens (humanizada ou natural) existentes bem
como a ação do homem no ambiente em que vive: comunidade, bairro, município, estado e
país;
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 Apresentar e orientar a pesquisa dos recursos físicos, sociais e culturais disponíveis em
seu local de moradia, estudo e convívio, colaborando com sua melhoria e preservação;
 Proporcionar atividades para despertar no educando a capacidade de comparar
semelhanças e diferenças, assim como classificar espaços geográficos por meio da
manipulação, observação, leitura e interpretação de mapas a fim de avaliar os efeitos da
intervenção humana do ambiente;
 Analisar e comparar o desenvolvimento tecnológico e as novas exigências com relação
à qualificação para o mercado de trabalho e a não redução da demanda da mão de obra ou
desemprego;
 Proporcionar ao educando, por meio de palestras e atividades diversificadas, a análise
da importância dos Meios de Transporte e de Comunicação considerando que a eficácia dos
mesmos contribui para a melhoria da qualidade de vida da população;
 Proporcionar ao educando o contato com filmes, canções, notícias que permitam
relação com os conteúdos abordados;
 Estimular os educandos a conhecer os pontos turísticos da cidade em que vive.
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ENSINO RELIGIOSO

ÁREA DO CONHECIMENTO:
CIÊNCIAS HUMANAS
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14.8 ENSINO RELIGIOSO

14.8.1 Caracterização da Área
O Ensino Religioso tem sua fundamentação legal na LDBEN 9.394/96, Art. 33, que
recebeu nova redação pela Lei 9.475/97, que altera este mesmo artigo e afirma: “O Ensino
Religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o
respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”.
Na Educação Básica, o Ensino Religioso não confessional assume a responsabilidade de
oportunizar o acesso aos saberes e aos conhecimentos produzidos pelas diferentes culturas,
cosmovisões e tradições religiosas, sem proselitismo. O estudo dos conhecimentos religiosos
na escola laica, a partir de pressupostos científicos, estéticos, éticos, culturais e linguísticos,
visa à formação de cidadãos capazes de compreender as diferentes vivências, percepções e
elaborações relacionadas ao religioso e ao não religioso, que integram e estabelecem
interfaces com o substrato cultural da humanidade.
Na perspectiva da diversidade cultural, religiosa e dos direitos humanos, o Ensino
Religioso não pode ser concebido como ensino de uma religião ou das religiões na escola.
Busca descontruir significados e experiências colunistas, reconstruindo atitudes de valoração
e respeito às diversidades, ao mesmo tempo em que instiga a problematização das relações de
saberes e poderes de caráter religioso, presentes na sociedade e respectivamente no cotidiano
escolar.
Para tanto, torna-se necessário incorporar novas abordagens à educação. Além dos
processos cognitivos, é essencial trabalhar com os jovens e adultos aspectos relacionados à
afetividade, à moral, à ética e à formação cidadã, contemplando todas as dimensões do ser
humano: físico, mental, emocional, psíquico e espiritual. Ao assumir esse novo papel, a escola
coloca-se diante da sociedade como agente de mudança, capaz de interferir no processo
histórico de forma positiva. Para Sampaio,

A educação em valores humanos transforma a educação em instrumento efetivo para
a realização do homem na conquista da paz, das relações, da liberdade criativa e da
busca da perfeição. Desse modo, permite que a síntese cultural e espiritual da
humanidade seja compartilhada sem barreiras, formando um alicerce comum, sobre
o qual se constroem as relações em benefício mútuo. (SAMPAIO, 2004, p. 101).
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Nesse sentido, a matriz de Ensino Religioso na EJA, constitui-se num referencial
significativo para que educadores e educandos busquem a superação, através do resgate de
valores essenciais à promoção do bem estar humano, possibilitando o desenvolvimento
harmonioso da sociedade, em que haja respeito, cooperação e solidariedade entre os seres
humanos.

14.8.2 Eixos Temáticos
a) Ser Humano
A ação correta ou retidão é uma virtude que se revela no homem com o aprimoramento
do caráter, em decorrência do processo de autoconhecimento. A retidão é a manifestação
concreta da consciência humana por meio do corpo físico, pois é através dela que
desenvolvemos a lei da ação e reação. O ser humano começa a agir corretamente quando o
conhecimento da verdade é despertado nele. O exercício da retidão não é mecânico: tem a
ver com atos plenos de amor, e não com o cumprimento de uma obrigação. Desta forma,
deve ser considerado as corporeidades, as alteridades, as identidades, as imanênciatranscendência, os valores e os limites éticos, os direitos humanos, a dignidade.

b) Conhecimentos Religiosos
A diversidade cultural religiosa presente nos espaços escolares exige atenção e esforços
conjuntos no sentido de erradicar práticas e relações de poder que buscam homogeneizar os
diferentes, anulando suas diferenças. Tais processos, muitas vezes, ocorrem no próprio
contexto escolar, por meio de invisibilizações, silenciamentos e discriminações, relacionados
às diferentes identidades e a valores religiosos e não religiosos. Desta forma, os mitos, os
ritos, os símbolos, as ideias de divindades, as crenças, os textos sagrados orais e escritos, as
filosofias de vida, as ideologias e as doutrinas religiosas devem ser trabalhados de forma
desnaturalizados, contribuindo na construção e na compreensão de entendimentos acerca do
encontro e da convivência respeitosa com o outro na coletividade.

c) Práticas Religiosas e não Religiosas
O estudo dos conhecimentos religiosos constitui um dos elementos da formação integral e
objetivo de aprendizagem dos educandos, tendo em vista uma melhor compreensão da
sociedade e do mundo, no sentido de salvaguardar a liberdade de expressão religiosa e não
religiosa, tais como o materialismo, o ateísmo, o ceticismo e o agnosticismo, entre outras, de
modo a assegurar a promoção e a defesa da dignidade humana, considerando suas
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manifestações nos diferentes espaços, nos territórios sagrados e as territorialidades, as
experiências religiosas e não religiosas, as lideranças religiosas, o ethos, as espiritualidades,
as diversidades, a política, a ecologia;

14.8.2 Objetivos
 Proporcionar a construção de conhecimentos, de atitudes que promovam o exercício
da cidadania, da justiça, tolerância e dignidade humana, levando em consideração a realidade
e a maturidade dos estudantes.
 Garantir a afirmação do direito à diferença na construção da humanidade;
 Desenvolver a capacidade de reflexão crítica e a busca de soluções diante das
situações do cotidiano.
 Sensibilizar o educando para a acolhida do outro com suas diferenças pessoais;
 Desenvolver atitudes de responsabilidade pela construção e preservação do mundo,
meio ambiente, do próprio corpo e do outro; de altruísmo, de descoberta da própria
identidade, de responsabilidade frente à liberdade, amor-perdão, amor-doação, amor fraterno,
gratuidade na amizade, à preparação para a maternidade e paternidade; de solidariedade, de
promoção da paz e da justiça.
 Conhecer e respeitar o agnosticismo, o ateísmo e demais concepções filosóficas;
 Fazer escolhas conscientes para: aprender a lidar e controlar as emoções; saber
respeitar as regras e as leis, além de conhecer as consequências de transgredi-las; adotar a
ética do bom exemplo e cuidado.
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14.8.3 Habilidades e Conteúdos

1ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Perceber-se como pessoa depende de outras - Reconhecimento da pessoa humana.
pessoas e das relações que se estabelecem no
coletivo familiar, escolar, na instância religiosa,
comunitária e no meio ambiente.
- Reconhecer que o “eu” estabelece relações com a - Eu e o outro – características.
natureza e com a sociedade mediadas pelo corpo, - O ambiente (natureza).
pelas linguagens e pelas especificidades históricosociais.
2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Reconhecer-se como membro de um núcleo de
convivência familiar e de organizações sociais, onde
coexistem diferentes corporeidades, identidades,
crenças, práticas, costumes, cada qual com suas
necessidades, sentimentos, desejos, opções, sonhos,
carências, medos, fragilidades e potencialidades.

- A família.
- A comunidade.

EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS RELIGIOSOS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Entender as singularidades constituintes dos seres - Filosofia da tradição religiosa.
humanos,
que
conferem
dignidade, - A ideia do transcendente.
independentemente de suas diferenças físicas,
étnicas, culturais, religiosas, de posição social, de
modos de ser e de se apresentar.
3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS RELIGIOSOS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Perceber que tanto o “outro” quanto o “eu”
possuem sentimentos, lembranças, memórias,
símbolos, valores, saberes e crenças que se
constituem como referências para a construção da
identidade pessoal e coletiva e que merecem
consideração e reconhecimento.

Alteridade:
orientações
relacionamento com o outro.
- Relações afetivas no cotidiano.

para

o

4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS RELIGIOSAS E NÃO RELIGIOSAS
HABILIDADES
- Perceber a presença de símbolos, valores e crenças
em suas manifestações nos diferentes espaços,
territórios sagrados e territorialidades, para conhecer
e respeitar.

CONTEÚDOS
- Símbolo: identificação dos símbolos mais
importantes de cada tradição religiosa.
- Símbolos religiosos na vida das pessoas.
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2ª FASE

1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Identificar o conjunto de lembranças e símbolos
sociofamiliares e comunitários que integram,
identificam e diferenciam as pessoas em suas
culturas.

- Lembranças de vida.

- Reconhecer a existência de símbolos religiosos e - Os símbolos religiosos são significativos
não religiosos como elementos identitários das para as Tradições Religiosas se expressarem.
diferentes culturas, tradições e expressões
religiosas.
2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Identificar orientações e princípios éticos presentes
nas diferentes culturas e tradições religiosas
relacionadas ao respeito e ao cuidado da vida, da
natureza, do corpo e da saúde.

- Acolher o outro com suas diferenças
pessoais.
- Os valores aproximam as pessoas.
- Hábitos saudáveis de higiene do corpo e da
mente.

EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS RELIGIOSOS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Conhecer os símbolos religiosos relacionando-os
às suas respectivas culturas, tradições e expressões
religiosas, valorizando tanto sua dimensão imanente
(material) quanto transcendente (espiritual).

-Os diferentes ritos e festas culturais e
religiosas.

- Conhecer alimentos considerados sagrados pelas
culturas, tradições e expressões religiosas,
identificando os diferentes sentidos e valores que
assumem em cada contexto.

- Representação dos alimentos nas diferentes
religiões.

3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS RELIGIOSOS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Conhecer os diferentes nomes, sentidos e
significados atribuídos às divindades na diversidade
de culturas e tradições religiosas, percebendo que há
pessoas que não acreditam em seres ou forças
superiores.

- A força do símbolo.

- Identificar diferentes ideias de divindades
presentes nos mitos fundantes das distintas matrizes
culturais e religiosas.

- Fundamentos das matrizes culturais e
religiosas.
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4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS RELIGIOSAS E NÃO RELIGIOSAS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Identificar territórios sagrados e territorialidades
presentes na sociedade.
- Reconhecer gestos, ritos, símbolos e práticas
religiosas utilizadas nas diferentes culturas e
tradições
religiosas
para
comunicação
e
relacionamento com as divindades, respeitando cada
uma delas.

- Territórios sagrados das religiões.
- Símbolos e práticas religiosas.

3ª FASE
1º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: SER HUMANO
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Distinguir liderança religiosa de outras formas de
liderança, compreendendo a corresponsabilidade
nos processos de humanização e promoção dos
direitos humanos.
- Perceber que os textos sagrados orais ou escritos
podem justificar práticas de solidariedade, justiça e
paz, podendo também fundamentar ações que
afrontam os direitos humanos e da Terra.

- A importância dos líderes em cada religião.

- O que são textos sagrados.
- História da origem e formação dos textos
sagrados.

2º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS RELIGIOSOS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Perceber, nas práticas de diferentes tradições
religiosas, o cultivo da memória dos acontecimentos
sagrados e a manutenção da tradição por intermédio
dos ritos e símbolos;

- História das narrativas sagradas: o
conhecimento dos acontecimentos religiosos
que originaram os mitos e segredos sagrados e
a formação dos textos.

- Reconhecer o valor da tradição oral na - Autoridade do discurso religioso
perpetuação de memórias, saberes, identidades e fundamentada na experiência mística do
formas de relacionamento entre as pessoas, os emissor que a transmite perpetua como
verdade do transcendente para o povo.
ancestrais e/ou as divindades em diferentes
tradições culturais e religiosas.
3º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: CONHECIMENTOS RELIGIOSOS
HABILIDADES

CONTEÚDOS

- Construir entendimentos acerca da função dos
ritos sagrados como representação, recriação e
ressignificação da ação das divindades ou dos
líderes espirituais, considerando as distintas
tradições ou movimentos religiosos.
- Construir conhecimentos acerca do valor dos
ensinamentos presentes nos textos sagrados orais e
escritos para as instituições religiosas e seus
adeptos.

- Rituais: descrição das práticas religiosas
significativas, elaboradas pelos diferentes
grupos religiosos.

- Valores necessários para a vida pessoal e
social.
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4º BIMESTRE
EIXO TEMÁTICO: PRÁTICAS RELIGIOSAS E NÃO RELIGIOSAS
HABILIDADES
- Identificar acontecimentos de cunho religioso no
contexto local, regional e mundial, de diferentes
tradições e movimentos religiosos.
- Perceber que as experiências religiosas
fundamentam concepções, valores e atitudes, que
orientam distintas condutas, comportamentos e
práticas socioculturais.

CONTEÚDOS
- Celebrações tornam-se práticas religiosas.

- Fundamentações dos limites éticos
propostos pelas várias tradições religiosas.

14.8.4 Orientações Didáticas

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:
 Planejar momentos em que os alunos tenham oportunidade de se expressarem em
pequenos grupos e/ou em rodadas de conversas ampliando possibilidades de suas visões,
posicionamentos, com relação ao mundo;
 Contemplar em suas atividades propostas a análise das dimensões humanas (eu comigo,
eu com outro, eu com transcendente), as necessidades do educando em fazer pedagógico
dinâmico, permitindo a integração, o diálogo, o respeito ao diferente, favorecendo o
conhecimento e a mudança de comportamento frente ao tema trabalhado;
 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 sagrando. Essa abordagem possibilita
estabelecer relações entre as culturas e os espaços por elas produzidos, em suas marcas de
religiosidade;
 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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