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I – IDENTIFICAÇÃO

Identificação da instituição

ENSINO MÉDIO

1 – Denominação da instituição
Colégio Estadual Papa João XXIII – Ensino Médio
2 – Endereço completo
Rua Sebastião Pereira de Oliveira, 1163
3–Bairro/Distrito

4 – Município

5 – NRE

Centro
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7–Caixa Postal 8 – DDD
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********
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11 – E-mail

( 44 )

Alto Piquiri, 09 de setembro de 2011

3656-1231
12 – Site

3656-1231
colegiopapa@bol.com.br
13 – Entidade mantenedora
Governo do Estado do Paraná
15 – Local e data

Umuarama
9 – Telefone

14 – CNPJ/MF

76.416.965/0001-21
16 – Assinatura

Direção
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APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Papa João XXIII, foi
elaborado com intuito de formar e qualificar educandos participativos, objetivando
o comprometimento de todos os envolvidos, o Colégio Estadual Papa João XXIII –
Ensino Médio elaborou seu Projeto Político Pedagógico partindo dos princípios da
Gestão Democrática e da educação para a transformação.
Para que o princípio da democracia ocorresse de fato, o trabalho de
construção do Projeto Político Pedagógico se deu de forma coletiva onde, todos
os segmentos da comunidade escolar, pais, professores, funcionários, diretor e
pedagogos, foram ouvidos e suas opiniões respeitadas.
O Projeto Político Pedagógico para ser construído exigiu uma rigorosa
reflexão teórica da prática escolar para compreender os limites, as contradições e
possibilidades que a constituem. Essas reflexões aconteceram nos encontros
entre os educadores, que tiveram início no ano de 2.004, onde nas suas horasatividades, analisaram textos enviados pela CADEP.
No ano de 2.005 foram promovidos vários encontros entre professores e
funcionários da Escola para que no coletivo fizessem um levantamento de dados
sobre a realidade na qual atuam. Esses encontros foram organizados pela
CADEP e direcionados pela equipe pedagógica da escola, acontecendo de forma
a respeitar o princípio da coletividade.
Foram elaborados e aplicados questionários aos alunos e aos pais dos
alunos para conhecimento de suas concepções de escola, professor, aluno,
ensino e, sobretudo o que esperam de cada um deles. Toda a informação obtida
serviu de subsídio para a elaboração de um Projeto Político Pedagógico voltado
para a formação do educando, estando ligado aos interesses e necessidades da
comunidade escolar, tendo como objetivo a transformação da sociedade vigente.
Na construção do Projeto Político Pedagógico os profissionais da escola
procuraram explicitar sobre a necessidade de um direcionamento pedagógico
adequado para atender os alunos portadores de necessidades especiais.
O Projeto Político Pedagógico está estruturado de forma a caracterizar o
Colégio Estadual Papa João XXIII – E.M., caracterizando-o como uma Instituição
Educacional, transparecendo a sua realidade na estrutura física e pedagógica,
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evidenciando os ideais de toda a comunidade escolar e elencando procedimentos
a serem tomados no coletivo para que esses ideais sejam alcançados.
IDENTIFICAÇÃO E ASPECTOS HISTÓRICOS
O Colégio Estadual Papa João XXIII – Ensino Médio está situado à Rua
Sebastião Pereira de Oliveira nº 1163, fone: (0XX44) 3656 -1231 CEP 87.580000, na cidade de Alto Piquiri, jurisdicionado pelo NRE de Umuarama, Código 28,
cuja

Dependência

Administrativa

SEED,

Código

48196.

Sua

Entidade

Mantenedora é o Governo do Estado do Paraná.
Este Colégio começou a funcionar no ano de 1.970 através do Decreto de
Criação nº 21.854 de 10.12.70 e pela Autorização de Funcionamento Portaria nº
322 de 26.0001.71 criou a Escola Normal Colegial Estadual de Alto Piquiri.
Separadamente foi criado o Colégio Comercial Estadual de Alto Piquiri pelo
Decreto de Criação nº 21.855 de 10.12.70 e Autorização de Funcionamento
Portaria nº 290 de 20.12.71.
A Escola Normal Colegial de Alto Piquiri, recebeu a designação de Escola
Normal Colegial Estadual Anísio Teixeira, através do Decreto de Criação,
Resolução nº 648 de 28.05.75 e Autorização de Funcionamento, Resolução nº
652 de 31.03.75.
O Colégio Comercial Estadual de Alto Piquiri, recebeu a designação de
Colégio Papa João XXIII – ESG, pela Autorização de Funcionamento Decreto nº
4.076 de 26.10.77 e Plano de Implantação nº 181/76 de 17.09.76.
Fica autorizado a funcionar o Complexo Escolar Cecília Meireles – EPSG,
mantido pelo Governo do Estado do Paraná pela Autorização de Funcionamento
nº 900 de 26.07.79.
O Colégio Papa João XXIII – ESG e o Grupo Escolar Bento Munhoz da
Rocha Neto, passaram a constituir-se em um único Estabelecimento sob a
denominação de Colégio Papa João XXIII – EPSG.
Ficou reconhecido o curso de 2º Grau Regular com Habilitação Plena em
Contabilidade – Parecer 181/76 de 17.09.76-CEE; Magistério – Parecer 181/76 de
19.09.76-CEE e o Básico em Química – Parecer 425/78 de ___ .12.78-CEE,
através da Resolução nº 27/82 de 08.01.82, Art. 1º.
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Com a criação do Complexo Escolar Cecília Meireles – EPSG, o Estabelecimento
passou a denominar-se: Complexo Escolar Estadual Cecília Meireles – EPSG,
com a resolução 2220 de 13.06.83 o Colégio passa a chamar-se Colégio Estadual
Papa João XXIII – EPSG.
Em 1991 foram implantados gradativamente os cursos de Magistério e
Contabilidade, com duração de 04 (quatro) anos.
Através da Resolução 5.183/92 de 03.02.92 – SEED, DOE 20.0001.93
ficam extintas as quatro primeiras séries do 1º Grau e o Colégio passa a
denominar-se Colégio Estadual Papa João XXIII – ESG, e a documentação do 1º
Grau passa a ser expedida pela Escola Municipal Cecília Meireles – EPG.
Pela Autorização de Funcionamento – Resolução 3763/94, e Resolução
4005/97 Reconhecimento do Curso de Educação Geral integrado na Resolução
27/82, o Colégio passa a ofertar também o curso de 2º Grau – Educação Geral –
Preparação Universal.
A partir de 1.997 pela Resolução 2005/97 é autorizada a mudança de
endereço do Estabelecimento, da Rua Getúlio Vargas, 1480, para a Rua
Sebastião Pereira de Oliveira, 1163.
Em 1.998 o Colégio adere ao PROEM e com a Resolução 3120/98 DOE
11.09.98 passa a denominar-se Colégio Estadual Papa João XXIII – Ensino
Médio.
A partir de 1.998 o Colégio passa a ofertar matrícula com dependência em
até 02 (duas) disciplinas através do Parecer 32/98 do NRE, que aprovou o
Adendo ao Regimento do Colégio Estadual Papa João XXIII – Ensino Médio.
Com a Deliberação nº 005/98 – CEE, o Colégio passa a ofertar matrícula
com dependência em até 03 (três) disciplinas.
Desde 2007, ficou extinta a matrícula em regime de Progressão Parcial,
porém, a escola continua atendendo os alunos que são de outras escolas com
disciplinas em Regime de Progressão Parcial.

Estes alunos serão assistidos

pelos professores do estabelecimento e das disciplinas em questão e pela Equipe
Pedagógica. Quando houver impossibilidade da disciplina em dependência ser
cursada em horário contrário ao período da série que o aluno estiver cursando
será estabelecido plano especial de estudos, registrado em Relatório que deverá
integrar a pasta individual do aluno.
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As disciplinas da Base Nacional Comum são: Arte; Biologia; Educação
Física; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Portuguesa; Matemática;
Química e Sociologia. Essas disciplinas articulam-se com a disciplina de Língua
Estrangeira Moderna da Parte Diversificada. Somando uma carga horária total de
3000 horas/aula em três anos que é o Ensino Médio. Cujo funcionamento é no
período matutino e noturno com carga horária distribuída nas disciplinas,
conforme matriz curricular abaixo.
MATRIZ CURRICULAR - 2011
DISCIPLINAS - Base Nacional 1ª
Comum
ARTE
BIOLOGIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
FILOSOFIA
FÍSICA
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
L. PORTUGUESA
MATEMÁTICA
QUÍMICA
SOCIOLOGIA
SUBTOTAL
DISCIPLINAS–Parte

2ª

3ª

2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
23

2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
23

2
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2
25

2
4
2
29

2
4
2
29

-4
2
29

Diversificada

L.E.M – INGLES
L.E.M - ESPANHOL
SUBTOTAL
TOTAL GERAL

A classificação no Ensino Médio é o procedimento que o estabelecimento
de ensino adota para posicionar o aluno na etapa de estudos compatível com a
idade, experiência e desenvolvimento adquirido por meios formais ou informais.
A reclassificação é o processo pelo qual o estabelecimento de ensino
avalia o grau de experiência do aluno matriculado, preferencialmente no início do
ano, levando em conta as normas curriculares gerais, a fim de encaminhá-lo à
etapa de estudos compatível com sua experiência e desenvolvimento,
independentemente do que registre o seu Histórico Escolar.
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Na promoção ou certificação de conclusão, para os anos finais do Ensino
Médio, a média final mínima exigida é de 6,0 (seis vírgula zero), observando a
frequência mínima exigida por lei.
Os alunos que apresentarem freqüência mínima de 75% do total de horas
letiva e média anual igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero) em cada disciplina,
serão considerados aprovados ao final do ano letivo.
Os resultados obtidos pelo aluno no decorrer do ano letivo serão
devidamente inseridos no sistema informatizado, para fins de registro e expedição
de documentação escolar.
A adaptação de estudos de disciplinas é atividade didático-pedagógica
desenvolvida sem prejuízo das atividades previstas na Proposta Pedagógica
Curricular, para que o aluno possa seguir o novo currículo.
A adaptação de estudos será realizada durante o período letivo.
Ao final do processo de adaptação, será elaborada Ata de resultados, os
quais serão registrados no Histórico Escolar do aluno e no Relatório Final.
O estabelecimento de ensino (credenciado pelo CEE) realizará a validação
(estudos completos cursados no exterior) referente ao Ensino Médio.
A Escola possui uma sala específica para Educação para Arte, Biblioteca,
Laboratório de Biologia, Química e Física e Laboratório de Informática do Projeto
Paraná Digital, quadra de esportes coberta.
Além das salas citadas dispõe de mais dez salas de aula, as quais são
distribuídas em turmas de acordo com o número de alunos e com a realidade de
cada ano.
No Bloco do Administrativo, existe 01 (uma) sala para a Direção, 01 (uma)
sala destinada à secretaria, 01 (uma) sala para o PDE e 02 (dois) banheiros (um
feminino e um masculino).
O Bloco I além das salas de aula possui 01 (uma) sala para a Equipe
Pedagógica, 01 (uma) cozinha contendo 02 (dois) depósitos e uma área de
serviço, 01 (uma) sala adaptada ao Programa do Leite das Crianças e 02 (dois
banheiros tendo como finalidade depósito de material de limpeza). Os banheiros
destinados aos alunos existentes no Bloco II, possuem 04 (quatro) sanitários
femininos, 04 (quatro) sanitários masculinos e um bebedouro externo e uma sala
pequena utilizada para Hora Atividade dos professores.
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A sala dos professores possui 02 (dois) ambientes, onde o primeiro está
destinado para servir o lanche e o segundo para guardar individualmente o
material dos professores, possui também 02 (dois) sanitários, 01 (um) feminino e
01 (um) masculino.
No pavilhão I existe um espaço amplo, com mesas e bancos destinados a
merenda escolar. O ambiente exterior é propício para os alunos sentirem-se a
vontade, sendo aconchegante dando um aspecto de beleza, favorecendo a
permanência do aluno na escola, se encontra calçado, e sempre conservado com
tinta própria para piso, ajardinado, praça com iluminarias, bancos de concreto
patrocinados pelos comerciantes de Alto Piquiri, e mesas caracterizadas com
tabuleiros para jogar dama, acompanhados de quatro bancos, oferecidas pela
APMF.
No inicio de 2010 foram adquiridos dois Ar condicionado com recursos do
PDDE e APMF, sendo que um deles foi instalado na secretaria e o outro no
laboratório de Informática.
Em 2011 a escola está ofertando o Curso de Espanhol pelo Centro de
Língua Estrangeira Moderna (CELEM). Os Cursos de Qualificação Profissional
(ETEC) em Nível Pós Médio: Administração Empresarial e Segurança no
Trabalho para pessoas da comunidade. Estamos aguardando a autorização de
funcionamento para o Curso de Formação de Docentes – Normal - em Nível
Médio e Atividade complementar Curricular em contra turno: Modalidade
Esportiva Esporte e Lazer e Preparatório para o Vestibular.
Organização das turmas e turnos para o ano de 2011
ENSINO

Matutino

Vespertino

Noturno

MÉDIO
10 Turmas

--------

03 Turmas

PROGRAMA
S:
CELEM
E-TEC-

Espanhol
Pós Médio - Administração

-------------------

01 Turma
01 Turma

BRASIL
E-TEC-

Pós Médio – Segurança No Trabalho

---------

01 Turma

BRASIL
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As turmas dividem-se em: quatro turmas de 1ª série, três na 2ª e três de 3ª;
série. Totalizando trezentos e dezessete alunos (317). O início das aulas no
período matutino é: às 07h35min horas e término 12h00min horas. No período
noturno há três turmas somando 77 alunos, sendo uma 1ª uma, 2ª e uma 3ª série.
As aulas têm início às 18h50min horas e término às 23h00min horas.
O corpo discente é formado por alunos da zona rural e urbana, muitos
alunos necessitam de transporte escolar para chegar à escola, em dias de chuva
os alunos da zona rural tem dificuldades de chegar até a escola. Grande parte
dos alunos são filhos de trabalhadores rurais, que após a jornada escolar,
colaboram com o sustento da família, outros migram para outros estados na
colheita da maçã e do café, ficando às vezes até um bimestre ausente da escola,
este fato ocasiona atraso na sua aprendizagem e ainda trazem um baixo nível de
aprendizagem oriundo das séries anteriores. Alguns alunos que residem na zona
urbana também exercem pequenas atividades no período vespertino em fábrica
de costuras, supermercados, escritórios e serviços domésticos.
APRESENTAÇÃO DE QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – 2011
Nº NOME

VÍNCUL FUNÇÃO

HABILITAÇÃO

O
01 Vera Lúcia Tavares Dias Silva QPM

Diretora

Matemática

02 Dirce Miranda

QPM

Prof. Pedagoga

Pedagogia

03 Neide Cristina de Farias

PSS

Prof. Pedagoga

Pedagogia

04 Tereza Fernades Veri

PSS

Prof. Pedagoga

Pedagogia

05 Francisco Ademir de Andrade QPPE

PDE

Direito

06 Ilza Cruz da Silva

QPPE

Secretária

Pedagogia

07 Claudete Gifani

QFEB

Ag. Educacional II Ensino Médio

08 Ilizena Rampani

QFEB

Ag. Educacional II Ensino Médio

09 Rosemari Apª. Silva Brogiato

QFEB

Ag.Educacional II Psicologia

10 Rosaneia Conceição Poletini

QFEB

Ag. Educacional II Ensino Médio

11 Adriana Mendes Pinheiro

QFEB

Ag. Educacional I

Pedagogia

12 Dirce Apª. Pieto Carvalho

QFEB

Ag. Educacional I

Ensino Médio

13 Édna Serrano Baldisera

QFEB

Ag. Educacional I

Ensino Médio
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14 Idalina Guillen P. Rodrigues

QFEB

Ag. Educacional I

Ensino Médio

15 Ivone da Silva de Oliveira

QFEB

Ag. Educacional I

Ensino Médio

16 Joceli Soares L. Pinheiro

QFEB

Ag. Educacional I

Letras

17 Jocimar da Silva

QFEB

Ag. Educacional I

Ensino Médio

18 Nilda B. Antoniassi

QFEB

Ag. Educacional I

Ensino Médio

PROFESSORES
Nº NOME

VÍNCUL

DISCIPLINA (S)

HABILITAÇÃO

O
01 Aline Patrícia Passarelli

PSS

CELEM

Letras

02 Anselmo Moura Duarte

QPM

Física

Matemática

03 Cádina Rejane Pastori

SCO2

Arte

Matemática

04 Cleber Ignácio da Silva

PSS

Educação Física

Ed. Física

05 Cleonice Vacari da Silva

QPM

Biologia

Biologia

06 Daiane Mirandola

PSS

Arte/E-TEC Brasil

Arte

07 Daniel Antonio de Souza

PSS

Estudante Filosofia

Filosofia

08 Eliane Apª. Moura da Silva

QPM

Química

Química

09 Elizangela Rodrigues

QPM

Biologia

Biologia

10 Fabiani Cristina Camilo

PSS

História

História

11 Fernanda Mª. dos Santos

SCO2

Física

Matemática

12 Ivete Colla Pacheco

SCO2

Geografia

Geografia

13 João Carlos de Oliveira

QPM

Língua Portuguesa

Letras

14 Jonemar Apª S. Barbosa

QPM

Artes/E-TEC Brasil

Artes

15 Keithy Rúbia de A. Pereira

SCO2

Inglês/Português

Letras

16 Luci L. T. Mello Souza

QPM

Matemática

Matemática

17 Luiz Aparecido Rabelo

SCO2

Física

Matemática

18 Maria Apª. M. Ruiz Botoni

QPM

Disciplinas Técnicas

Direito

19 Maria Conceição S. Matos

PSS

Geografia

Geografia

20 Maria José de Oliveira Iria

QPM

Inglês/L. Portuguesa Letras

21 Maria Lúcia R. Oliveira

QPM

Filosofia

Pedagogia
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22 Maria Nazaré P. da Silva

QPM

Educação Física.

Ed. Física

23 Maria Toledo da Graça

PSS

Geografia

Geografia

24 Marlene da Silva

QPM

Matemática

Matemática

25 Nadir Castorina M. Filho

QPM

Sociologia

Pedagogia

26 Neuza Apª. de Moura

QPM

Matemática/Química Matemática

27 Paulo Richter

QPM

Disciplinas Técnicas

Adm. Esquema

28 Rodrigo de F. Becegato

SCO2

Educação Física

Ed. Física

29 Sonia Apª. Altero Berton

SCO2

Sociologia

Pedagogia

30 Suely Lopes da Costa

QPM

História

História

31 Terezinha P. D. Piffer

PSS

História

História

32 Vera Lúcia G. de Oliveira

QPM

Biologia

Biologia

33 Zenilda de Souza

PSS

Sociologia

Pedagogia

34 Vera Lucia T. Dias Silva

QPM

Matemática

Diretora

OBJETIVOS GERAIS
•

Incentivar a participação da Comunidade escolar, através de discussões
abertas, de maneira que todos os participantes sintam-se responsáveis na
execução do Projeto Político Pedagógico;

•

Providenciar meios para que o aluno desenvolva sua criatividade e
liderança na busca de soluções dos próprios problemas e dos sociais no
ambiente escolar e fora dele;

•

Promover ações que efetivem condições dignas de vida, realizando
trabalho informativo e preventivo sobre as drogas, doenças sexualmente
transmissíveis, respeito à diversidade cultural e sexual, por meio dos
conteúdos estruturantes e básicos, dos temas referentes aos desafios
educacionais contemporâneos, contemplados na Proposta Pedagógica
Curricular e no Plano de Trabalho Docente.

•

Organizar momentos de estudos e capacitação aos professores.

•

Formar cidadãos capazes de conhecer e exercer seus direitos e deveres,
sendo autônomos, atuantes, críticos e reflexivos;

•

Proporcionar anualmente momentos de discussão entre os integrantes da
comunidade escolar para avaliação do Projeto Político Pedagógico;
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•

Adequar à escola para que os alunos portadores de necessidades sintamse acolhidos e livres para interagir com o todo, sendo respeitados em suas
diferenças.

•

Oportunizar aos profissionais da educação e alunos a interação tecnológica
de ensino-aprendizagem.

MARCO SITUACIONAL

A evolução humana, através da história nos apresenta uma tendência de
organização caracterizando uma sociedade com privilégios de algumas classes
enquanto que outras vivem em desigualdades, buscando a superação do sistema
social. A educação prima pela igualdade de direitos a partir de uma reflexão que
vem ocorrendo no interior da escola pública oportunizando ao aluno o
conhecimento científico capacitando-o para atuar no mundo atual.
A escola, enquanto instituição social, ao preparar sujeitos para o exercício
da cidadania, busca uma sociedade mais justa, igualitária que aceite e valorize a
diversidade dentro do ambiente escolar, na forma em que esta se apresenta tanto
as de caráter étnico, religioso, cultural, sócio-econômico. Para tanto deve ter atenção para a diversidade, formando o aluno através de conhecimento científico, favorecendo a pesquisa, melhorando a situação de vida, transformando-o em um cidadão crítico, reflexivo e consciente e atuante nas diferentes situações de vida
O Município de Alto Piquiri oferece o Ensino Médio para alunos que convi vem com uma realidade social não diferente das cidades interioranas. Alguns alunos que cursam o Ensino Médio são trabalhadores, chegam cansados, principalmente no período noturno, porém concluem o 2º grau. Como muitos alunos ao final do Ensino Médio estão exercendo uma atividade profissional não procuram
uma formação de terceiro grau e outros não têm o respaldo da família. Há ainda
aqueles que retornam a escola para estudar nos cursos ofertados pela E-ETEC
(Secretariado, Administração, Segurança no Trabalho, CELEM - Espanhol e Curso Preparatório Para o vestibular), procurando melhorar a atividade que exercem
atualmente ou buscando outra.
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Para atender os alunos, o coletivo escolar procura desempenhar através de
estudos e metodologias diversificadas com aulas bem preparadas, porém com a
grande rotatividade de professores dificulta a sequencia no processo ensino
aprendizagem acontecendo um grande prejuízo.
O que dificulta a aprendizagem do aluno são as faltas que ocorrem
principalmente em dias chuvosos, visto que são moradores da zona rural, onde o
acesso dificulta o transporte até a escola, pois o ônibus escolar atrasa e muitas
vezes não chega a tempo.
A direção, a equipe pedagógica e os professores têm se comprometido
com as atividades de pesquisas, formação continuada buscando novas
metodologias para melhoria da aprendizagem, porém se deparam com alguns
alunos que não são compromissados com as atividades escolares causando com
isso prejuízo na aprendizagem.
Quanto ao Laboratório de Informática do Projeto Paraná Digital, até o
presente momento não esta sendo utilizado, mas em breve a escola poderá
contar com este recurso.
O Laboratório de Biologia, Química e Física onde as experiências são
desenvolvidas dentro do possível, é bastante utilizado na disciplina de Biologia e
Química. Porém falta formação adequada para trabalhar, necessitando de
capacitação, e também os professores sentem necessidades de um agente de
execução para auxiliar durante as práticas.
A Biblioteca destina-se materiais didáticos e pedagógicos para atender às
necessidades dos alunos e dos professores, porém alguns exemplares de
literatura contemporânea não estão adequados para uso.
A estrutura do Colégio Estadual Papa João XXIII não está adaptada para
receber e respeitar as necessidades do aluno de inclusão. Apesar das calçadas
terem rampas, o prédio possui banheiros com portas e sanitários inadequados.
Uma barreira encontrada ao tratarmos da inclusão é a falta de formação
específica para alguns profissionais atenderem alunos com necessidades
especiais.
Pensando na dificuldade dos alunos que são oriundos das salas Multi
Funcional, o coletivo da escola sente a necessidade de se ter um professor de
apoio permanente para acompanhar a aprendizagem desses alunos.
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Analisando os dados estatísticos do Colégio, observam-se avanços
significativos referentes à promoção do aluno, porém muitos dos casos de
abandono e transferência e retenção ocorreram devido à falta de trabalho
existente em nossa cidade, sendo que muitas famílias migram para outros locais
de trabalho.
Dados estatísticos obtidos nos relatórios finais dos anos 2009 e 2010.
CENSO ESCOLAR 2009
RELATÓRIO FINAL DE VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES
RENDIMENTO E MOVIMENTO ESCOLAR
NRE..............................: NUCLEO REGINAL DE EDUCAÇÃO - UMUARAMA
MUNICÍPIO.................: ALTO PIQUIRI
ESTABELECIMENTO: JOÃO XXIII, C E PAPA – E MÉDIO
CÓDIGO CENSO........: 41004590
CÓDIGOSAE...............: 006000010
ENSINO MÉDIO _________________________________________________________________
SÉRIE/ TURNO

APR.

REPR.

ABAN.

ADM.TRANS.

TRANSFERENCIA

TRANSF.

EXPEDIDA
APÓS 27/05/2009

1ª Série/Manhã

111

14

0

5

8

1ª Série/ Noite

25

3

1

1

5

2ª Série/ Manhã

84

8

0

4

1

2ª Série/ Noite

28

1

1

2

0

3ª Série/ Manhã

61

1

0

0

0

3ª Série/ Noite

35

3

0

2

4

344

30

2

14

18

TOTAL

CENSO ESCOLAR 2010
RELATÓRIO FINAL DE VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES
RENDIMENTO E MOVIMENTO ESCOLAR
NRE: NUCLEO REGINAL DE EDUCAÇÃO - UMUARAMA.
MUNICÍPIO: ALTO PIQUIRI
ESTABELECIMENTO: JOÃO XXIII, C E PAPA – E MEDIO
CÓDIGO CENSO: 41004590
CÓDIGOSAE: 006000010
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ENSINO MÉDIO____________________________________________
SÉRIE/ TURNO

APR.

REPR. ABAND.

ADMITIDO POR

TRANSFERÊNCIA

TRANSFERÊNCIA

EXPEDIDA APÓS
25/05/2010

1ª Série/Manhã

98

15

2

6

13

1ª Série/ Noite

18

0

0

0

6

2ª Série/ Manhã

91

5

1

4

13

2ª Série/ Noite

19

1

2

1

8

3ª Série/ Manhã

77

1

0

2

5

3ª Série/ Noite

32

2

1

0

6

TOTAL

335

24

6

13

51

No ano de 2010 foi implantada a disciplina de Sociologia nas segundas
séries, e no ano de 2011 nas primeiras séries, assim a disciplina será
contemplada em todas as séries, o mesmo acontecendo com a disciplina de
Filosofia. Devido à inserção destas disciplinas a Matriz Curricular foi alterada em
prejuízo do aluno, visto que deixou de ser oferecida para as terceiras séries à
disciplina de Língua Estrangeira Moderna – Inglês.
O Colégio Estadual Papa João XXIII oferece os seguintes cursos: Espanhol
(CELEM), Pós-médio em Segurança no Trabalho e Administração (E-TEC
BRASIL).
Os problemas apresentados por estes programas que são presenciais é a
evasão.
No ano de 2009 aconteceu a formação do Grêmio Estudantil,
através de eleição democrática o qual é regido por um presidente, pelo vice e
seus membros constituídos. Percebendo-se a necessidade de formação para
melhorar a atuação do mesmo.
Para a proposta de trabalho sobre a Cultura Afro-brasileira e Africana lei
10.639/03 e 11.645/08, após formação continuada e NRE Itinerante os
professores estão trabalhando com o aluno os temas referentes aos Desafios
Educacionais Contemporâneos e os Temas da Diversidade. O objetivo deste
trabalho é cumprir as determinações legais, minimizar as formas de preconceitos,
racismos e discriminação, garantindo o direito de aprender a fim de garantir uma
sociedade mais justa e solidária. Quanto aos temas referentes aos Desafios
Educacionais Contemporâneos e os temas da Diversidade, há uma dificuldade
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muito grande do professor trabalhar esses conteúdos, sendo eles: (prevenção e
ao uso indevido de drogas, enfrentamento a violência e diversidade sexual), os
professores não se encontram preparados para realizar este trabalho,
necessitando de formação continuada.
MARCO CONCEITUAL
Considerando que a escola pública, está empenhada no processo
educativo, os professores do Colégio, comprometidos com a qualidade do ensino,
dedicando-se a cursos on-line, estudos, pesquisas, formação continuada para
melhoria de sua prática pedagógica, visando o desempenho do aluno, tornando
imprescindível a construção de uma prática de trabalho coletiva, comprometida
com a qualidade do processo ensino aprendizagem.
CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE
O entendimento de sociedade é imprescindível para conhecermos a sociedade em que vivemos e consequentemente, observarmos a possibilidade da superação das desigualdades sociais, políticas e econômicas, primando pela transformação, a qual favorece a articulação entre o conceito de homem e educação,
sendo que estes são responsáveis pela mudança social.
Quando falamos em sociedade nos referimos a sua totalidade, uma vez
que os indivíduos vivem em grupo, possibilitando ação humana intencional, estabelecendo uma condição necessária para conviver em sociedade.
CONCEPÇÃO DE HOMEM:
Vygotski explica o desenvolvimento humano por processos mediados e
destaca a importância da educação e do ensino na aquisição de patamares mais
elevados de desenvolvimento.
O coletivo do Colégio Papa João XXIII tem como objetivo desenvolver no
aluno, a consciência crítica, reflexiva, participativa contribuindo com as políticas
sociais e econômicas, presentes na estrutura da sociedade contemporânea,
interagindo por meio de novas informações, tornando-se um cidadão que saiba
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mediar conflitos, propor soluções criativas em favor da solidariedade humana e do
equilíbrio ambiental, sendo capaz de mudar-se e consequentemente mudar o
meio em que vive.

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
A Educação brasileira, nas últimas décadas, passou a atender um número
cada vez maior de estudantes oriundos das classes populares. Justificando a ne cessidade de discussões contínuas sobre o papel da educação no processo ensino aprendizagem e relações sociais em que o sujeito está inserido e é fruto histórico de seu tempo e do mundo que atua a partir do modo como o compreende e
como lhe é possível participar, através do conhecimento produzido pela humanidade.
CONCEPÇÃO DE ESCOLA
A escola pública brasileira nas últimas décadas passou a atender um número maior de estudantes das classes populares; para este atendimento as políticas públicas da educação em vigor definem o papel da escola de forma a construir o currículo básico organizado-o de acordo com as orientações das Diretrizes
Curriculares Estaduais.
Essa concepção de escola orienta para uma aprendizagem específica, colocando em perspectiva o seu aspecto formal e instituído, o qual diz respeito aos
conhecimentos historicamente sistematizados e selecionados para construção do
currículo.
A escola pública é o espaço privilegiado de conhecimentos sistematizados
e os conhecimentos do cotidiano, que promovem o desenvolvimento construindo
novos interesses e necessidades produzidas no interior da sociedade, modificando-se e se transformando em cultura, procurando atender igualmente todos os cidadãos seja qual for sua condição econômica, seu pertencimento étnico e cultural
e as possíveis necessidades educacionais para a aprendizagem. Cabe a ela pro mover a aprendizagem dos conhecimentos científicos a todos os cidadãos.
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A escola deve dar ênfase à socialização do conhecimento, pois essa
função é especialmente importante para os estudantes das classes menos
favorecidas, que têm nela uma oportunidade, algumas vezes a única, de acesso
ao mundo letrado, do conhecimento científico, da reflexão filosófica e do contato
com a arte.
A escola deve incentivar a prática pedagógica fundamentada em diferentes
metodologias, valorizando concepções de ensino, de aprendizagem e de
avaliação que permitam aos professores e estudantes conscientizarem-se da
necessidade de “uma transformação emancipadora”, através da aquisição de
conhecimentos das disciplinas oferecidas pelo currículo. Todos os profissionais da
escola também precisam se preparar para lidar com situações que envolvam
alunos com necessidades especiais, para que eles sejam incluídos de fato no
sistema educacional, possibilitando-lhes oportunidades de desenvolvimento
dentro de suas possibilidades.
CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO
Propõe-se que o conhecimento ofereça ao estudante, a formação necessária para que possa atuar em sociedade de forma a transformá-la como sujeito de
sua história, das relações sociais, preparando-o para o exercício pleno da sua ci dadania, construindo uma sociedade justa, onde as oportunidades são iguais para
todos.
O conhecimento precisa orientar para uma aprendizagem específica, objetivando os conhecimentos historicamente sistematizados e selecionados proporcionando o aprendizado.
CONCEPÇÃO DE ENSINO APRENDIZAGEM:
As novas Diretrizes Curriculares da Educação apontam para uma prática
pedagógica ligada ao estudo da teoria da aprendizagem que direciona a atuação
do professor na sua prática pedagógica. Diante disto o coletivo do Colégio
Estadual Papa João XXIII reuniu-se conforme orientação do Núcleo Regional de
Educação e Secretaria de Estado da Educação para analisar e definir metas que
garantam

um

ensino

de

qualidade

promovendo

a

aprendizagem

dos
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conhecimentos historicamente construídos pela humanidade. Direcionando esta
prática na concepção filosófica histórico cultural, que se fundamenta no
materialismo dialético (Vygotyski).
O trabalho educativo é uma atividade intencionalmente dirigida assumindo o
processo de desenvolvimento do ser humano, sendo a sua formação elevada ao
plano de um processo intencionalmente dirigido. Cabe ao processo educativo dirigir o desenvolvimento psíquico do indivíduo e não caminhar a reboque de um desenvolvimento espontâneo e natural (cf. Davidov & Shuarev 1987; Leontiev 1978;
Shuare 1990; Vygotski 1991 e 1993).
Nesta concepção o professor enquanto detentor de fundamentos do
conhecimento científico é o mediador no processo ensino aprendizagem, cabe a
ele desenvolver procedimentos adequados para viabilizar a apropriação desse
conhecimento de forma organizada e sistematizada contribuindo para o
desenvolvimento e oportunizando a sua emancipação. Aos alunos cabe o esforço
teórico prático da apropriação do conhecimento que compreende interação,
construção de significados e experiências.
A

aprendizagem

é

primordial

ao

ser

humano,

ela

promove

desenvolvimento, porém não acontece sozinha, para tanto faz se necessário que
professores auxiliem os alunos a desenvolverem-se, o que por si só não podem
fazer, intervindo em sua zona de desenvolvimento próximal, por meio da
transmissão-apropriação dos conhecimentos necessários.
No que diz respeito do direito à Educação a Nova Legislação enfatiza o
principio da proteção integral, onde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9.394/96 contemplou alguns desses direitos em seu artigo 3º, apontando
os seus princípios norteadores do ensino, sendo eles a liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar, o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas: o respeito à
liberdade, o apreço e a tolerância.
CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO:
No processo educativo, a avaliação deve estar presente, tanto como um
meio de diagnóstico do processo ensino aprendizagem quanto como instrumento
de investigação da prática pedagógica. Para cumprir essa função a avaliação

20

deve possibilitar o trabalho com o novo numa dimensão criadora e criativa que
envolva o ensino aprendizagem. O verdadeiro sentido da avaliação é acompanhar
o desempenho no presente, orientar as possibilidades de desempenho no futuro e
mudar as práticas insuficientes, apontando novos caminhos para superar
problemas e fazer emergir novas práticas educativas (Lima, 202).
No cotidiano escolar a avaliação como parte do trabalho dos professores,
tem por objetivo proporcionar-lhes subsídios para as decisões a serem tomadas a
respeito do processo educativo que envolve professor e aluno no acesso ao
conhecimento.
A avaliação visa contribuir para compreensão das dificuldades de
aprendizagem dos alunos, com vistas às mudanças necessárias para que essa
aprendizagem se concretize e a escola se faça mais próxima da comunidade, da
sociedade como um todo, no atual contexto histórico e no espaço em que os
alunos estão inseridos.
A avaliação é um processo que se constitui em sua ação, procedimento,
organização e metodologia construídos pelo coletivo, a partir de reflexões e busca
de soluções, tendo como finalidade analisar todo o processo ensinoaprendizagem, nortear

todo

trabalho

pedagógico,

como

instrumento

de

acompanhamento permanente, de mediação e intervenção. Para que haja
melhoria da aprendizagem e respeito à individualidade, deve ser diagnóstica,
contínua, processual, cumulativa e investigativa, sempre com uma dimensão
formadora, focando aprendizagem, permitindo uma reflexão sobre a ação da
prática pedagógica de todos os segmentos da escola.
A avaliação da aprendizagem necessita para
cumprir o seu verdadeiro significado assumir a função
de subsidiar a construção da aprendizagem bem
sucedida, a condição necessária para que isso
aconteça é que a avaliação deixe de ser utilizada com
um recurso de autoridade que decide sobre os destinos
do educando, e assuma o papel de auxiliar o
crescimento Luckesi (2005, P.166).
CONCEPÇÃO DE MUNDO:
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Pertencemos a um determinado grupo, onde existe uma diversidade de
pensar e agir, tendo simultaneamente uma multiplicidade de homens-massa, que
vem trazendo conhecimentos históricos que circulam em forma informação, para
que o homem possa transformar-se num agente da sua realidade histórica, na
qual ele se humaniza, luta pela sua liberdade, pela classe opressora, pela exploração e finalmente pelas injustiças sociais.
Segundo Karl Marx “o homem se afirma no mundo não apenas no pensar,
mas também em todos os sentidos” e os sentidos não são apenas naturais, bioló gicos e instintivos, mas também transformados pela cultura, humanizados.
Com relação ao aluno, entende-se que ele é fruto do seu tempo histórico,
das relações sociais em que está inserido, mas é, também, um ser singular, que
atua no mundo a partir do modo como compreende e como dele lhe é possível
participar. Este aluno deve ter acesso ao conhecimento produzido pela
humanidade que, na escola, é veiculado pelos conteúdos das disciplinas
escolares.
CONCEPÇÃO DE CIDADÃO/CIDADANIA
O cidadão é constituído de direitos, produtos de um processo histórico, que
teve início com a modernidade e que ainda não se esgotou. Nesse sentido, a
construção da cidadania, se dá por meio de critérios que considerem que o ser
humano se constrói através de sua história e da possibilidade de exercer os direitos ou as capacidades legais que constituem o status do cidadão. Portanto cidadania são reflexos da condição de direito de participar ativa e criticamente, de ouvir e ser ouvido de votar e ser votado, de direitos a educação e igualdade social. A
Educação por sua vez tem a função de incentivar os alunos a exercer a sua cidadania atuando de maneira autêntica e compromissada com a sociedade em que
vive.
CONCEPÇÃO DE CULTURA:
A cultura é um elemento social, impossível de se desenvolver individualmente é considerada como tudo que o homem através da sua inteligência consegue realizar, tais como: artes, ciências, costumes, sistemas, leis, religião, crenças,
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esportes, mitos, valores morais e éticos, comportamento, preferências, invenções
e todas as maneiras de ser (sentir, pensar e agir), porém seu sentido é mais
abrangente, ela existe entre os povos e sociedades, porque através dela todos os
conhecimentos adquiridos são passados de gerações em geração.
CONCEPÇÃO DE TECNOLOGIA:
O mundo está marcado pela presença crescente dos meios de
comunicação de massa e das novas tecnologias de informação, porém as mais
simples tarefas do dia a dia passam pelos registros e sistemas de computadores
cada vez mais sofisticados.
Pensar no ensino neste mundo tecnológico não é tarefa simples, assim a
escola vem desempenhando o seu papel diante de tais desafios apresentados
pela sociedade atual.
A inserção de novos recursos tecnológicos na escola (Tecnologia Educacional) encurta as distâncias, promove novos agenciamentos, aproxima dentro do
mesmo currículo as esferas político-administrativas, aproximando as salas de aula
numa atividade de interação com vistas tanto à apropriação do conhecimento
quanto à criação de novos saberes tanto para os alunos como para os professores.
GESTÃO DEMOCRÁTICA:
Segundo Khoury:
...”uma gestão democrática precisa da participação
ativa da comunidade escolar, no momento de partilhar
o poder e tomar uma decisão. Implica a efetivação de
novos processos de organização e gestão baseados
em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos
e participativos de decisão”. (KHOURY, 2007).
Segundo Paro (2008) a especificidade da Gestão Escolar só pode dar-se
pela oposição à administração escolar capitalista, pois, em termos políticos, o que
possa haver de próprio, de específico, numa Gestão Escolar voltada à transforma23

ção social, tem de ser necessariamente antagônico ao modo de administrar da
empresa, visto que tal modo de administrar serve a propósitos conservadores e
elitistas.
A função primordial do gestor escolar baseia-se na liderança a qual visa
promover uma relação harmoniosa e participativa, envolvendo o coletivo no
trabalho da escola de modo autentico e ponderado.
“Na gestão democrática, pais, alunos, professores e funcionários assumem
sua parte de responsabilidade pelo projeto da escola”. (KHOURY, 2007).
A democracia na escola acontece quando todos se sentem partícipes das
ações da escola em todos os seus aspectos: físico, educativo, cultural e político.
Na gestão democrática é necessário garantir infra-estrutura adequada,
apoio dos profissionais da educação, apoio estudantil e da comunidade. A
efetivação de uma lógica de gestão democrática é sempre processual e, portanto,
permanente vivência e aprendizado. É um processo eminentemente pedagógico,
que envolve, entre outros, o conhecimento da legislação, a discussão, a
implantação e consolidação de mecanismos de participação. Esse processo de
mudança, que amplia o estabelecimento de ações compartilhadas na escola e
fortalece a forma de organização coletiva, com a estrutura da equipe gestora, e a
criação e atuação das Instancias Colegiadas apontando um dos caminhos para se
avançar na democratização da gestão escolar.
O Conselho Escolar, como instância máxima de decisão da escola o Conselho
Escolar se fortalece nas decisões a serem tomadas, isto se dá no processo de
composição de seus membros através de eleição direta de todos representantes
dos diferentes segmentos, respeitando o princípio da representatividade e da proporcionalidade. Com isso, o Conselho Escolar passa a ter legitimidade para deliberar, fiscalizar, avaliar e ser consultado pela comunidade escolar. Assim, o Conselho Escolar permanece como um instrumento importantíssimo, se não de realização plena da democracia na escola, pelo menos de explicitação de contradi ções e de conflitos de interesses entre o Estado e a escola e, internamente a
esta, entre os vários grupos que a compõem e se mantêm como objetos constan tes de reivindicação daqueles que não se contentam com as relações heteronômi cas e com as desigualdades de direitos vigentes na instituição de ensino.
APMF: é um órgão de representação de Pais, Mestres e Funcionários do
Estabelecimento

de

Ensino.

A

ela

cabe

a

tarefa

de

acompanhar
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o

desenvolvimento da proposta pedagógica, sugerindo as alterações que julgar
necessárias ao Conselho Escolar para deferimento ou não. É de incumbência
dela também, estimular e promover atividades destinadas a envolver alunos, pais,
professores, funcionários, bem como a comunidade em promoções para
arrecadar fundos à escola. A Associação de Pais, Mestres e Funcionários passa a
ter uma preocupação para além do caráter arrecadador de taxas, junto à
população para garantir a manutenção da escola, diante da insuficiência de
recursos que lhe endereçavam os poderes públicos.
Grêmio Estudantil: Deve constituir em uma política de incentivo a gestão democrática, nessa perspectiva, é preciso situar a fundamental participação dos alunos
no debate político, social, financeiro e pedagógico da escola. Portanto, tomar o
Grêmio Estudantil como política de valorização e incentivo à gestão democrática
vai ao encontro de duas conquistas históricas: a formação de Grêmios Estudantis
em todas as escolas públicas estaduais e a participação efetiva de seus alunos
nos processos de tomada de decisões da escola.
Pré-conselho: Este procedimento se configura como oportunidade de levantamentos de dados, o qual uma vez submetido à análise do colegiado permite a retomada e redirecionamento do processo de ensino, com vistas à superação dos
problemas levantados e que não são privativos deste ou daquele aluno ou desta
ou daquela disciplina. É um espaço de diagnóstico do processo de ensino apren dizagem, mediado pela equipe pedagógica, junto com os alunos e professores,
ainda que em momentos diferentes conforme os avanços e limites da cultura escolar se constituindo em ações do coletivo escolar.
Conselho de Classe: É um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa
em assuntos didáticos - pedagógico, tendo como objetivo avaliar o processo
ensino-aprendizagem na relação professor-aluno e os procedimentos adequados
a cada caso. Portanto sua finalidade não é classificar o aluno e sim, analisar,
acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos. Esse
acompanhamento servirá de parâmetro para a avaliação do trabalho realizado
pelo professor em sala de aula, propondo medidas que viabilizem um melhor
aproveitamento

escolar

do

educando, estabeleceram

planos viáveis

de

recuperação de alunos em consonância com o plano curricular do colégio.
Os membros integrantes do Conselho de Classe (Diretor, Professor
Pedagogo, Professores de Turmas e Alunos Representantes de Turmas).
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Pós-Conselho de Classe: O pós-conselho é o encaminhamento das ações
previstas no Conselho de classe, podem implicar em: retorno aos alunos sobre
sua situação escolar e as questões que a fundamentaram (combinados
necessários); retomada do plano de trabalho docente no que se referem à
organização curricular, encaminhamentos metodológicos, instrumentos e critérios
de avaliação; retorno aos pais/responsáveis sobre o aproveitamento escolar e o
acompanhamento necessário, entre outras ações. Todos estes encaminhamentos
devem ser registrados em ata.
CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO:
A atual abordagem curricular apresentada pelas Diretrizes Curriculares da
Educação Básica busca ir ao encontro das necessidades da escola pública e não
do mercado de trabalho e atribui a ela o elemento que lhe é imprescindível: o
conteúdo, possibilitando-lhe o acesso ao conhecimento de forma organizada e
sistematizada a partir do currículo disciplinar que procura garantir a especificidade
do conhecimento, a partir de cada disciplina, com o cuidado em trabalhá-lho em
suas múltiplas determinações e relações que são históricas, sociais, culturais e
políticas.
O currículo da Educação Básica deve oferecer, ao estudante, a formação
necessária para o desenvolvimento cultural, social e intelectual tornando um
cidadão crítico reflexivo frente aos desafios encontrados na transformação da
realidade social, econômica e política de seu tempo. Neste contexto as disciplinas
escolares que integram o Currículo do Colégio Estadual Papa João XXIII – Ensino
Médio apresentam-se na Base Nacional Comum e a parte diversificada:
conteúdos estes indispensáveis no processo de socialização e sistematização dos
conhecimentos, porém não pode conceber esses conhecimentos restritos aos
limites disciplinares. A valorização e o aprofundamento dos conhecimentos
organizados

nas

diferentes

disciplinas

escolares

são

condições

para

estabelecerem-se as relações interdisciplinares, entendidas como necessárias
para a compreensão da totalidade. Tal perspectiva se constitui, também como
concepção crítica de educação e, portanto, está necessariamente condicionado
ao formato disciplinar, ou seja, à forma como o conhecimento é produzido,
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selecionado, difundido e apropriado em áreas que dialogam, mas que se
constituem em suas especificidades.
O trabalho pedagógico na escola é realizado por meio dos conteúdos
disciplinares de modo contextualizado, estabelecendo-se, entre eles, relação
interdisciplinar, propondo-se que os conhecimentos contribuam para a crítica às
contradições sociais, políticas econômicas presentes na estrutura da sociedade
contemporânea e propicie compreender a produção científica, a reflexão
filosófica, a criação artística, nos contextos em que elas se constituem.
A educação, a escola e o conhecimento são os grandes meios que o
sujeito tem para transformar a sociedade em que está inserido. E esse
conhecimento se explicita nos conteúdos das disciplinas curriculares que no
Ensino Médio são: Arte, Biologia, Educação Física. Filosofia, Sociologia, Física,
Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Matemática,
Química. Nas Diretrizes, destaca-se a importância dos conteúdos disciplinares e
do professor como autor de seu plano de trabalho docente. Portanto, coube à
escola e aos professores, planejar a sua ação educativa para construção e
socialização do conhecimento no ambiente escolar. O ato de planejar volta a ser
um instrumento de trabalho para o professor e para o aluno. Ele parte do princípio
de que é um documento participativo, reflexivo e flexível, que visa narrar,
direcionar, redimensionar e registrar todo o processo do desenvolvimento
científico do educando e do educador, que avalia e é avaliado para que alcance
os objetivos propostos. Nessa práxis, os professores participam ativamente da
constante construção curricular e se fundamentam para organizar o trabalho
pedagógico a partir dos conteúdos estruturantes de sua disciplina.
Entende-se por conteúdos estruturantes os conhecimentos de grande
amplitude, conceitos, teorias ou práticas, que identificam e organizam os campos
de estudo de uma disciplina escolar, considerados fundamentais para a
compreensão de seu objeto de estudo/ensino. Esses conteúdos são selecionados
a partir de uma análise histórica de ciência de referência e da disciplina escolar,
sendo trazidos para a escola para serem socializados, apropriados pelos alunos,
por meio das metodologias críticas de ensino-aprendizagem.
Além dos conteúdos estruturantes e básicos, as disciplinas incorporam e
atualizam conteúdos decorrentes dos Desafios Educacionais Contemporâneos,
das relações de produção e dominação que determinam relações sociais,
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gerando pesquisas científicas e trazendo para o debate questões políticas,
filosóficas e sociais emergentes. Propõe-se que esses temas sejam abordados
pelas disciplinas de forma contextualizada, com objetos de estudo das disciplinas.
As propostas curriculares e conteúdos escolares estão organizados
fundamentados por conceitos que dialogam disciplinarmente com as experiências
e saberes historicamente formalizados.
A aprendizagem do aluno é prioridade em nossa escola, para que aconteça
é necessária uma articulação cada vez maior a fim de proporcionar que as
atividades atendam às necessidades daqueles que a compõem para que o
espaço escolar seja de qualidade possibilitando o acesso, a permanência e o
sucesso dos alunos. Há um compromisso de todo o coletivo escolar com a
finalidade de promover um ensino aprendizagem de melhor qualidade, para que
isto aconteça os profissionais da educação realizam através de Formação
Continuada estudando continuamente para a melhoria de sua atuação
profissional.
A organização do trabalho educativo acontece de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases de Educação Nacional, Lei Nº. 9394/96, orientação da
Secretaria de Estado da educação e do Núcleo Regional de Educação de
Umuarama, o Colégio dá continuidade ás atividades do ano letivo cumprindo o
calendário escolar que é composto de duzentos (200) dias e oitocentas horas
(800) de efetivo trabalho escolar com os alunos.
A direção juntamente com a equipe pedagógica, após efetivação das
matrículas, organiza as turmas e realiza a distribuição de aulas com os
professores QPM, as aulas excedentes são distribuídas aos professores com
função extraordinária ou PSS, conforme classificação.
Seguindo o Calendário Escolar realizam-se estudos do Projeto Político
Pedagógico, Proposta Curricular Pedagógica e o Plano de Trabalho Docente,
Semana Pedagógica com estudos dirigidos ao coletivo da escola, visando o
melhor direcionamento do trabalho pedagógico, nos bimestres que se seguem
acontecem
pedagógicas,

momentos

de

pré-conselhos,

planejamentos,
conselho

de

replanejamentos
classe

e

e

reuniões

pós-conselho

com

intervenções necessárias para melhoria do processo ensino aprendizagem.
DESAFIOS EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEOS:
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O mundo atual requer da educação um novo olhar sobre os fatos e sobre a
história nos indicam que as questões sociais, econômicas, raciais, ambientais,
não podem ficar de fora do contexto escolar, devendo fazer parte do conteúdo e
da proposta pedagógica curricular.
idadania e Direitos Humanos: O Estado brasileiro avançou em termos políticojurídicos dos ideais proclamados da democracia, a exemplo da Constituição
Federal e dos principais acordos e pactos internacionais de garantia e proteção
aos direitos humanos de que é signatário. A educação enquanto instrumento de
formação da cidadania é vista na escola como instituição social que trabalha com
a socialização do conhecimento, procurando formar um cidadão democrático,
reflexivo e atuante na sociedade.
Educação ambiental: Educação Ambiental é a preparação de pessoas para a
sua vida enquanto membros da biosfera. É o aprendizado para compreender,
apreciar, saber lidar e manter os sistemas ambientais na sua totalidade, de gerenciar as relações entre a sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e
sustentável, empregando novas tecnologias, aumentando a produtividade, evitando desastres ambientais e danos existentes, conhecendo e utilizando novas oportunidades e tomando decisões acertadas.
Enfrentamento a Violência na Escola: - É toda ação ou omissão por parte de
outra pessoa que cause dano ao desenvolvimento físico, emocional, intelectual e
social da criança e/ou do adolescente.
Violência -”... é o uso intencional da força física e
do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (OMS).
Prevenção ao Uso Indevido de Drogas: Diante do momento em que a escola
vive ela recebe um número de alunos que habitualmente encontram-se vulneráveis ao uso indevido de drogas, sendo assim ela procura através das disciplinas
(conteúdos) orientar e informar os jovens sobre os prejuízos causados pelo consumo de drogas.
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DEDI – DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE
Educação do Campo: tem sido historicamente marginalizada na construção de
políticas públicas. Tratada como política compensatória, suas demandas e sua
especificidade raramente têm sido objeto de pesquisa no espaço da academia e
na formulação do currículo nos diferentes níveis e modalidades de ensino. A educação para os povos do campo é trabalhada a partir de um currículo essencialmente urbano.
Como afirma LEITE (1999, p. 28) em seu estudo sobre a educação rural “a
sociedade brasileira somente despertou para a educação rural por ocasião do forte movimento migratório interno dos anos 1910/20, quando um grande número de
rurícolas deixou o campo em busca das áreas onde se iniciava um processo de
industrialização mais amplo”.
NEREA – Núcleo de Educação das Relações Étnico Racial e Afro
descendência: A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a
divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os
capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos,
respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação
da democracia brasileira.
A Lei 9394/96 expressa os princípios do Ensino da História e Cultura
Africana e Afro-brasileira colaborando para a sua implementação nas escolas.
Educação Indígena: É relevante compreender a diversidade implícita na pluralidade étnica para a formulação de políticas e ações adequadas às realidades e
perspectivas de cada povo indígena.
Os povos indígenas no contexto atual de inserção nos estados nacionais,
têm contato com valores, instituições e procedimentos distintos dos que lhes são
próprios. Eles têm o direito de decidir seu destino, fazendo suas escolhas, elabo rando e administrando autonomamente seus projetos de futuro. Desse modo, a
educação indígena faz parte desse projeto de construção do conhecimento dos
povos e cultura.
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É imprescindível que a ação educacional se volte para contribuir com subsídios e reflexões para a sustentabilidade sócio ambiental e a qualidade de vida
das comunidades indígenas.
Programa Paraná Alfabetizado: O colégio atende o Programa Paraná Alfabetizado em parceria com o Governo Federal, Estadual e Municipal com a finalidade
de alfabetizar os cidadãos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
ensino fundamental e médio na idade própria.
NGDS – Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual: A educação Sexual visa o
respeito à livre orientação sexual, das relações igualitárias de gênero, classe,
raça/etnia onde os conhecimentos científicos acerca deste assunto possam ser difundidos com domínio e propriedade, através da construção de um ambiente pedagógico acolhedor, livre de preconceitos e discriminação, onde a sexualidade
deve ser vista como uma construção social dos sujeitos que tem uma orientação
social diferente.
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: A inserção do estágio não obrigatório no Projeto
Político-Pedagógico da escola não pode contrapor-se à própria concepção de escola pública, ainda que o estágio seja uma atividade que vise a preparação para o
trabalho produtivo, conforme Lei nº 11788/2008. A função social da escola vai
para além do aprendizado de competências próprias da atividade profissional e,
nesta perspectiva, vai para além da formação articulada às necessidades do mercado de trabalho.
As Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná apresentam um norte para
o professor, são frutos de estudos de duas décadas e trouxeram nova
metodologia que prioriza as diferentes formas de ensinar, de aprender e de
avaliar. A partir desses estudos construíram-se a Proposta Pedagógica Curricular
das disciplinas que compõem o currículo básico, considerando em suas
dimensões o conhecimento científico, filosófico e artístico, presentes nas
disciplinas: Arte, Biologia, Educação Física. Filosofia, Sociologia, Física,
Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Matemática,
Química.
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR
INTRODUÇÃO
A proposta curricular pedagógica do colégio tem o seu fundamento no
materialismo dialético e na perspectiva da pedagogia Histórico Cultural de
VIGOTSKY,onde o aluno é sujeito do conhecimento construído na interação
sujeito - objeto, sendo que essa ação do sujeito sobre o objeto é socialmente
mediada, onde a formação dos sujeitos construam sentidos para o mundo e que
compreendam criticamente o contexto social e histórico pelo acesso ao
conhecimento, sendo capazes de uma inserção cidadã e transformadora da
sociedade.
Nas Diretrizes Nacionais, os princípios éticos, estéticos, e políticos são
norteadores do trabalho pedagógico e favorecem parâmetros para a construção
de uma proposta descentralizada que orienta o coletivo escolar nas tomadas de
decisões, oportuniza a autonomia às escolas para a concretização dessa
diversificação sem deixar de atender as diretrizes básicas da Lei.
As Diretrizes Curriculares de cada disciplina apresenta os conteúdos
estruturantes, os saberes que identifica e organiza os campos de estudos de cada
disciplina, priorizando o conhecimento a ser trabalhado no Ensino Médio numa
abordagem

teórico-metodológica

que

considere

a

interdependência

das

dimensões científicas, artísticas e filosóficas, nos conteúdos de cada uma das
disciplinas.
As Diretrizes Curriculares Nacionais são conjuntos de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimento da educação básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que
orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas.

ARTE
APRESENTAÇÃO
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O Ensino de Arte no Brasil vem sofrendo muitas transformações ao longo
dos anos. No período colonial a Igreja católica utilizou a arte como forma de
propagar suas ideias, influenciando a formação cultural brasileira.
Por volta do séc. XVIII volta o espírito iluminista, cuja convicção podia ser
explicada pela razão e pela ciência, estabelecendo assim uma reforma na
educação, na prática, direcionava para uma educação literária, embora em alguns
colégios-seminários tenha tido adotado o desenho e a música.
Com a chegada da família real de Portugal no Brasil, veio se também um
grupo de artistas franceses encarregados de fundar uma academia, a Academia
de Belas Artes.
Esse grupo obedecia ao estilo neoclássico, baseando-se no culto à beleza,
na crença a cerca do dom e em árduos exercícios de cópia de obras
consagradas, o que levou à um conflito com a arte colonial de características
brasileiras. Com o fim dos colégios seminários que foram transformados em
estabelecimentos públicos ou eclesiásticos, houve um processo de dicotomização
do ensino de Arte, sendo Belas Artes e música para a formação estética e o de
artes manuais e industriais.
Com a queda da monarquia e após a fase republicana no Brasil, a
mentalidade política, influenciada pelo liberalismo americano e o positivismo
francês, elaboram a criação de novas leis educacionais que colaboram para a
inclusão do Desenho Geométrico no currículo, com o objetivo de desenvolver a
racionalidade e o trabalho, essa proposta atendia aos interesses do modo de
produção capitalista secundarizando o ensino de Arte, abordando tão somente as
técnicas e as artes manuais.
No período de 1930 a metade de 1990 o ensino de Arte foi influenciado
pelos movimentos políticos e sociais. No entanto o marco para a arte brasileira
aconteceu em 1922 com a Semana de Arte Moderna, que valorizava a expressão
singular, rompiam com modos de representação realistas, direcionando os
trabalhos a partir das raízes nacionais, procurando valorizar a cultura nacional,
onde a liberdade de expressão do aluno era priorizada e as raízes das culturas
dos povos colonizadores do Brasil valorizadas.
Novos métodos de ensino de Arte ganham espaço, na Escola Nova o
desenvolvimento do impulso criativo e psicólogos começaram a enfatizar a
relação existente entre os processos afetivo e cognitivo, apontando a Arte da
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criança como um elo vinculador entre eles . Esse “aprender fazendo” baseado nas
teorias de John Dewey (1859-1952) influenciaram o ambiente educacional
brasileiro.
A arte infantil passa a ser valorizada a partir das teorias expressionistas e
pelos escritos de Freud. As idéias da livre expressão “para a criança” têm como
finalidade principal permitir que a criança expresse seus sentimentos e à idéia de
que a Arte não é ensinada, mas expressada.
A notícia da exclusão de desenhos de crianças brasileiras de uma mostra
de arte infantil ocorrida na Europa, por estarem impregnadas de clichês e
interferências operadas por adultos, fez o artista plástico Augusto Rodrigues, em
1948, criar a Escolinha de Arte do Brasil, onde “(...) novos horizontes se abrem
para novas concepções, e o objetivo mais difundido da Arte-Educação passou a
ser, entre nós, o desenvolvimento da capacidade criadora em geral”.
Além da teoria da “livre expressão” outras ideias iam sendo pesquisadas e
defendidas por artistas e educadores, uma delas foi a artista Emma Koch que
acreditava no uso de temas e de histórias reais ou inventadas, como forma de
integração entre a arte e a vida, entre o conhecimento específico e a experiência
do aluno, valorizando a reflexão e a crítica no ensino de Arte.
Na década de 60, as produções e movimentos artísticos se intensificaram e
propunham uma nova realidade social, no entanto foram reprimidos pela ditadura.
Contraditoriamente, nesse momento de repressão política e cultural, o ensino de
Arte tornou-se obrigatório. Sob uma concepção centrada nas habilidades e
técnicas, o aluno devia dominar os materiais que seriam usados na sua
expressão.
Essa concepção de ensino foi legitimada através da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN), de n° 5.692, promulgada em 11 de agosto
de 1971, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de arte nos currículos das
escolas de 1° e 2° graus. A partir dessa Lei, o ensino de arte no Brasil passou a
ser designada através da rubrica “Educação Artística”.
Nos meados da década de 1980. Convictos da necessidade do ensino de
arte no desenvolvimento intelectual das novas gerações, os arte/educadores
brasileiros se organizaram e lutaram politicamente para garantir a presença da
arte no currículo escolar, a partir da ideia de que arte é um campo de
conhecimento específico, com objetivos, conteúdos, métodos de ensino e
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processos de avaliação da aprendizagem próprios, e não apenas uma mera
atividade. Foi nesse contexto de luta que, em 20 de dezembro de 1996, os
arte/educadores brasileiros conquistaram a obrigatoriedade do ensino de arte
para toda a Educação Básica, através da promulgação da nova LDB n° 9.394,
que, depois de quase uma década, revogou as disposições anteriores e
consagrou, oficialmente, a concepção de ensino de arte como conhecimento da
cultura para uma prática social transformadora, valorizando a humanização dos
sentidos, pelo saber estético e pelo trabalho artístico. Entretanto novas políticas
educacionais foram instituídas e o Currículo Básico foi substituído pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), publicados no período de 1997 a 1999,
fundamentado principalmente pela proposta de Ana Mae Barbosa, denominada
de Metodologia Triangular. A educação cultural que se pretende com a Proposta
Triangular é uma educação crítica do conhecimento construído pelo próprio aluno,
com a mediação do professor.
Segundo a atual legislação educacional brasileira, a arte passa a vigorar
como área de conhecimento e trabalho, tendo sido incluída como componente
curricular obrigatório na educação básica. A área de Artes se refere às linguagens
artísticas, como as Artes Visuais, a Música, o Teatro e a Dança.
Em virtude de uma prática reflexiva sobre o ensino de Arte o Estado do Paraná juntamente com os professores da Educação Básica do Estado, Núcleos Regionais de Educação e Instituições de Ensino Superior, construiu-se novas diretri zes curriculares que concebem a Arte nas suas dimensões artística, filosófica e cientifica e articula-se com políticas que valorizam a Arte e seu ensino na rede estadual.
Na atual concepção das Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, entende-se que aprender arte é levar o aluno a
apropriar-se do conhecimento em arte, por meio de um processo criador que
transforme o real e produza novas maneiras de ver e sentir o mundo.
O ensino de Arte oportuniza aos estudantes o acesso ao conhecimento e
ao patrimônio cultural que a humanidade vem construindo ao longo do tempo.
Pela cultura, a pessoa pode conhecer e compreender melhor a si próprio, para
construir sua personalidade e sua vida de modo mais consciente e saudável.
O conhecimento de Arte amplia a capacidades dos alunos em compreender a
relatividade dos fatores enraizados nas culturas, que pode criar uma valorização
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do que lhe é próprio e favorecer a diversidade da imaginação humana, propicia o
desenvolvimento, a formação dos sentidos humanos e de apreensão do saber
estético.
A formação em Arte deve favorecer a valorização dos povos pelo
reconhecimento de semelhanças e contrastes, qualidades e especificidades, o
que pode abrir o leque das múltiplas escolhas que o jovem terá que realizar ao
longo do seu crescimento, na consolidação de sua identidade.
O ensino de Arte pretende que os alunos adquiram conhecimentos sobre
as diversidades de pensamento e de criação artística para expandir suas
capacidades de criação e desenvolver o pensamento critico.
A ampliação dos conhecimentos em Arte (dança, música, teatro, arte
visual) proporciona à análise e reflexão das diversas manifestações artísticas
aumentando assim a auto confiança, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a
produção artística.
Diante da complexidade da tarefa de definir a arte, considerou-se a
necessidade de abordá-la a partir dos campos conceituais:
. Conhecimento estético está relacionado a apreensão do objeto artístico
como criação de cunho sensível e cognitivo.Originando-se na Filosofia
constituindo-se um processo de reflexão.
. Conhecimento da produção artística está relacionado aos processos do
fazer e da criação, nesse processo toma-se em consideração a criação das obras,
as raízes históricas e sociais, o saber cientifico e as técnicas alcançadas na
experiência com materiais.
CONTEÚDOS:
Os conteúdos abaixo relacionados referem-se ao ensino médio na
disciplina de Arte. Eles constituem em conhecimentos e compreensão nas
diferentes áreas de Arte. Eles estão separados em áreas (música, dança, teatro e
artes visuais) para uma melhor compreensão.
Apesar de serem separados os conteúdos estruturantes, composição e
movimentos e períodos devem ser trabalhados de modo simultâneo, pois eles de
modo organizado se materializam como obra de arte.
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ÁREA MÚSICA – ENSINO MÉDIO
ELEMENTOS

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
COMPOSIÇÃO
MOVIMENTOS E

FORMAIS

PERÍODOS
CONTEÚDOS BÁSICOS

Altura

Ritmo

Música

Duração

Melodia

Brasileira

Timbre

Harmonia

Paranaense

Intensidade

Escalas

Popular

Densidade

Modal, Tonal e Fusão de Ambos.

Indústria Cultural

Gêneros:

Erudito,

Clássico, Engajada

Popular, Étnico, Folclórico, Pop.
Técnicas:

Vocal,

Popular

Vanguarda

Instrumental, Ocidental

Eletrônica, Informática e Mista Oriental
Improvisação.

Africana
Latino-Americana

ÁREA TEATRO – ENSINO MÉDIO
ELEMENTOS
FORMAIS
Personagem:

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
COMPOSIÇÃO
MOVIMENTOS E
PERÍODOS
CONTEÚDOS BÁSICOS
Técnicas: Jogos Teatrais, Teatro Greco-Romano

Expressões Corporais, Teatro Direto e Indireto, Teatro Medieval
Vocais,
Facial.

Gestual

e Mímica,

Ensaio,

Teatro- Teatro Brasileiro

Fórum

Teatro Paranaense

Roteiro

Teatro Popular

Encenação e Leitura

Indústria Cultural

Ação

Dramática

Teatro Engajado

Espaço

Gêneros: Tragédia,

Teatro Dialético

Comédia, Drama e Épico

Teatro Essencial

Dramaturgia

Teatro Do Oprimido

Representação nas mídias

Teatro Pobre

Caracterização

Teatro De Vanguarda

Cenografia,

Sonoplastia, Teatro Renascentista

Figurino e Iluminação.

Teatro

Latino37

Direção

Americano

Produção

Teatro Realista
Teatro Simbolista

ÁREA DANÇA – ENSINO MÉDIO
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
COMPOSIÇÃO
MOVIMENTOS E

ELEMENTOS
FORMAIS

PERÍODOS

Movimento Corporal
Tempo
Espaço

CONTEÚDOS BÁSICOS
Kinesfera
Ponto de Apoio

Pré-História

Peso

Greco-Romana

Fluxo

Medieval

Eixo

Renascimento

Saltos e Quedas

Dança Clássica

Giro

Dança

Rolamento

Brasileira

Popular

Movimentos articulares lento, Paranaense
rápido

e

moderado Africana

Aceleração e desaceleração

Indígena

Níveis

Hip Hop

Deslocamento

Indústria Cultural

Direções

Dança Moderna

Planos

Vanguardas

Improvisação

Dança

Coreografia

Contemporânea

Gênero: Espetáculo, indústria
cultural,

étnica,

folclórica,

populares e salão.
ÁREA ARTES VISUAIS – ENSINO MÉDIO
ELEMENTOS

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
COMPOSIÇÃO

FORMAIS
Ponto

MOVIMENTOS E
PERÍODOS

CONTEÚDOS BÁSICOS
Bidimensional

Arte Ocidental
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Linha

Tridimensional

Arte Oriental

Forma

Figura e fundo

Arte Afriocana

Textura

Figurativo

Arte Brasileira

Superfície

Abstrato

Arte Paranaense

Volume

Perspectiva

Arte Popular

Cor

Semelhanças

Arte

luz

Contrastes

Vanguarda

Ritmo visual

Indústria

Simetria

Cultural

Deformação

Arte

Estilização

Contemporânea

Técnica: Pintura, desenho,

Arte

modelagem, instalação,

Americana

de

Latino-

performance, fotografia, gravura, e
esculturas, arquitetura, história em
quadrinhos...
Gêneros:
morta,

paisagem,
cenas

do

natureza
cotidiano,

histórica, religiosa, da mitologia....
Além dos conteúdos referentes à disciplina de Arte serão trabalhados
concomitantemente

os

temas

referentes

aos

desafios

educacionais

contemporâneos e da diversidade.
•

Cidadania e direitos humanos

•

Enfrentamento a violência na escola

•

Prevenção ao uso indevido de drogas

•

Educação do campo

•

Núcleo de educação das relações étnico racial e afro descendente e
Educação indígena

•

Núcleo de gênero e diversidade sexual.

METODOLOGIA
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Para o desenvolvimento do trabalho de Arte serão elaboradas atividades
que se desenvolverão de forma individual e coletiva, utilizando diferentes técnicas
de ensino como vídeo, retro projetor, músicas, obras de arte, materiais básicos de
desenho e pintura, para enriquecer ainda mais as aulas expositivas.
As aulas de arte serão ministradas a partir de três momentos:
•

Teorização: apropriação do conhecimento historicamente produzido sobre
arte.

•

Sentir e perceber: são formas de apreciação, fruição, leitura e acesso à obra
de arte.

•

Trabalho artístico: é a prática criativa, o exercício com os elementos que
compõem uma obra de arte, é o fazer artístico.
O trabalho em Arte será desenvolvido de modo que leve a apreciação,

reflexão, contextualização e produção do saber artístico.
A arte paranaense, a Cultura afro e indígena serão sempre ressaltadas e
exploradas com outros conteúdos, levando sempre em consideração a
apreciação, o fazer artístico e os movimentos históricos.
AVALIAÇÃO
A avaliação não tem como objetivo classificar os alunos em talentosos ou
não. Mas sim proporcionar aos alunos um ambiente de participação no processo
de avaliação.
O processo de ensino/aprendizagem será avaliado de forma diagnóstica e
processual.
A avaliação em Arte não busca estabelecer parâmetros comparativos entre
alunos, mas sim a observação da aprendizagem de cada um, a sua capacidade
individual, o desempenho e a sua participação nas atividades propostas e
desempenhadas por ele.
Durante o ano letivo será feito um levantamento das formas artísticas que
os alunos já conhecem e de suas respectivas habilidades, esse diagnóstico será a
base para o planejamento de novas aulas.
O conhecimento que o aluno obtiver e acumular durante o processo de
aprendizado deverão ser socializados com os colegas.
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A fim de se obter uma avaliação efetiva individual e do grupo, são
necessários vários instrumentos de verificação tais como:
•

Trabalhos artísticos individuais e em grupo

•

Pesquisas bibliográficas e de campo

•

Debates em forma de seminários e simpósios

•

Provas teóricas e práticas
Registros em forma de relatórios. A recuperação de conteúdos será
oportunizada a todos os alunos no decorrer do processo ensino
aprendizagem.

•

Registros em forma de relatórios, gráficos, portifólios, áudio-visual e
outros.
Por meio desses instrumentos será obtido o diagnóstico necessário para o
planejamento e o acompanhamento da aprendizagem durante o ano letivo,
visando às seguintes expectativas de aprendizagem:

•

A compreensão dos elementos que estruturam e organizam a arte e sua
relação com a sociedade contemporânea;

•

A produção de trabalhos de arte visando à atuação do sujeito em sua
realidade singular e social.

•

A apropriação prática e teórica dos modos de composição da arte nas
diversas culturas e mídias, relacionadas à produção, divulgação e
consumo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
•

Currículo Básico para a escola Pública do Estado do Paraná

•

PROENÇA, Graça – História da Arte.

•

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação.Diretrizes Curriculares da
Educação Básica. Arte. Curitiba: SEED/DEB,2008.

•

Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Papa João XXIII – Ensino
Médio.

•

Livro Didático Público de Arte

•

Regimento Escolar. Colégio Estadual Papa João XXIII.
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BIOLOGIA
APRESENTAÇÃO
A disciplina de Biologia tem como objeto de estudo o fenômeno “VIDA”. Na
construção das diferentes concepções sobre o fenômeno Vida e suas implicações
para o ensino, buscou-se na História da Ciência os contextos-históricos nos quais
pressões religiosas, econômicas, políticas e sociais impulsionaram mudanças
conceituais no modo como o homem passou a compreender a natureza.
Alguns exemplos de concepções históricas da ciência: Na Antigüidade
Platão e Aristóteles tiveram contribuições relevantes a biologia referente à
classificação dos seres vivos. Idade Média – O conhecimento do universo foi
associado a Deus e oficializado pela Igreja Católica que transforma em dogmas,
institucionalizando o dogmatismo teocêntrico.
Em (1707 – 1778) Carl Von Linné em seu “Systema Naturae” mantém a
visão de mundo estático idêntico em sua essência à criação perfeita do Criador.
No fim do século XVIII, a imutabilidade da Vida é questionada com as evidências
de processo evolutivo dos seres vivos.
Com Darwin, a concepção teológica criacionista, que falava das espécies
imutáveis desde a sua criação, dá lugar a reorganização temporal do homem.
No século XX, a biologia começou a ser vista como utilitária pela aplicação
de seus conhecimentos na medicina, na agricultura e em outras áreas.
A Biologia tem como prioridade fornecer ao educando a base para
sobrevivência, desde o conhecimento de como funciona o seu organismo e os
demais, bem como identificar a origem de tudo que existe no universo
relacionado com o meio socio-ambiental. Despertar a curiosidade do homem
para encontrar resposta para as questões da atualidade que possibilite uma
melhor qualidade de vida em todas as dimensões, histórico, social, político e
econômico.
Os objetivos gerais do ensino de Biologia é levar o ser humano a refletir
sobre a necessidade de garantir sua sobrevivência, respeitando a natureza e
entendendo que os benefícios historicamente conquistados pela humanidade
devem beneficiar a todos e não apenas a uma pequena minoria.
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Desenvolver as habilidades práticas necessárias à compreensão das
ciências biológicas, através da investigação e do estudo do trabalho dos
cientistas, considerando as investigações e as implicações da biologia para
sociedade.
Desenvolver a capacidade para empreender estudos independentes e,
sobretudo dar meios para fazer uma avaliação crítica dos dados e dos fatos, em
lugar de simplesmente os memorizados.
Os conceitos biológicos e conteúdos estruturantes trabalhados de forma
integrada, associada e não fragmentada, permitindo o desenvolvimento conceitual
e não o conceito como algo pronto, acabado, definido por um gênio da ciência.
CONTEÚDO ESTRUTURANTE

CONTEÚDOS BÁSICOS
1- Classificação dos seres vivos: critérios

Organização dos seres vivos.

taxonômicos e filogenéticos.
2-

Sistemas

biológicos:

anatomia,

morfologia e fisiologia.
Mecanismos Biológicos

3- Mecanismos

de

desenvolvimento

embriológico.
4- Mecanismos
Biodiversidade

celulares

biofísicos

e

bioquímicos.
5- Teorias evolutivas.
6- Transmissão

Manipulação Genética

das

características

hereditárias.
7- Dinâmica dos ecossistemas: relações
entre os seres vivos e a interdependência
com o ambiente.
8- Organismos geneticamente modificados.

Os conteúdos relacionados aos Desafios Educacionais Contemporâneos e a
Diversidades serão trabalhados integrados ao conteúdo, como a Lei referente à
história e cultura afro-brasileira e africana (10.639/03), a história e cultura dos
povos indígenas (11.645/08) e a lei que institui a Política Nacional de Educação
Ambiental (9.795/99). Os experimentos serão amparados pela Lei 14.037/03:
Código Estadual de Proteção aos Animais, Lei de Biossegurança, Resoluções do
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Conama/MMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e Política Nacional da
Biodiversidade.
METODOLOGIA
No processo pedagógico será utilizado o método experimental despertando
o ensino para uma visão crítica dos conhecimentos da Biologia, que a observação
seja considerada procedimento de investigação, dada sua importância nos
avanços da pesquisa no campo da Biologia.
É muito importante que os conteúdos tenham sequência e relação servindo
como ponte entre o conhecimento anterior e aquele a ser adquirido, não sendo
apenas chegada, mas o caminho.
Abordar, sempre, o conteúdo de forma significativa para o aluno,
incentivando-o a refletir sobre a situação problema que envolve a discussão
crítica do tema, despertando no aluno o interesse e a vontade de aprofundar as
pesquisas e buscar as alternativas resolutivas para a questão em pauta através
do conhecimento da anatomia e fisiologia das células que formam os seres vivos,
perceber a importância de uma alimentação equilibrada para uma vida saudável.
Oportunizar situações onde o educando possa questionar e opinar diante
de temas polêmicos como: transgênicos, clonagem, aquecimento global etc...,
quais os pontos positivos e negativos que possa influenciar nas consequências
para as futuras gerações.
Durante as aulas serão realizadas experimentos no laboratório de Biologia,
leituras e interpretação de livros didáticos, textos complementares de revistas,
jornais e internet, bem como, exploração de mapas dos referidos temas com
ênfase no que está sendo enfocado no conteúdo.
Para investigar será usado o método científico, para chegar às conclusões
dos experimentos relacionando a teoria com a prática.
Os conteúdos relacionados aos Desafios Educacionais Contemporâneos, a
Diversidades, a Cultura Afro-Brasileira e Indígena serão trabalhados integrados,
contínuos e permanentes no desenvolvimento dos conteúdos específicos.
Debate sobre temas da atualidade, oportunizando o aluno a se posicionar
contra ou a favor, argumentando seu ponto de vista.
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Uso de vídeo que enfoque situações relevantes ao conteúdo, depois explorá-lo
através de questionamento e dialogo.
Serão trabalhados em sala de aula, os pontos mais interessantes das pesquisas
relacionando com os conteúdos trabalhados.
AVALIAÇÃO
A avaliação no ensino de Biologia é diagnóstica, contínua, formativa, e
processual. O professor utiliza-se de vários instrumentos avaliativos tais como:
testes escritos, relatórios, trabalhos em grupos, debates, pesquisas, seminários e
outros, valorizando o conhecimento já adquirido pelo aluno, proporcionando novas
situações de aprendizagens considerando todo o processo de construção do
conhecimento.
A avaliação também deve ser colocada a serviço da aprendizagem de
todos os alunos, permeando o conjunto de ações pedagógicas, possibilitando
uma reflexão sobre a prática do professor.
A recuperação dos conteúdos serão paralela aos objetivos que foram
alcançados durante o processo ensino aprendizagem, de acordo com o regimento
escolar.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
Apostila: Reestruturação do ensino médio.
BIOLOGIA / vários autores - Curitiba: SEED, 2006-p. 272 – livro didático público.
Cadernos Temáticos: Educação do Campo, Inserção dos conteúdos de história e
cultura Afro-brasileira nos currículos escolares.
Diretrizes Curriculares de Biologia para a Educação Básica.
LAURENCE, J. – Biologia Ensino Médio, Volume único- 1ª edição – São Paulo Editora Nova Geração.
KRASILCHIK Myriam - Prática de Ensino de Biologia-4ªed.rev. e ampl., 1ª reimprSão Paulo: Editora da Universidade de são Paulo, 2005.
MACHADO, SÍDIO, Biologia, de olho no mundo do trabalho, volume único. 1ª
Edição – Editora Scipione.
Parâmetros curriculares – Orientações Curriculares – Fevereiro/2006.
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Projeto Político Pedagógico – Colégio Estadual Papa João XXIII.
Regimento Escolar – Colégio Estadual Papa João XXIII.
VASCONCELOS, Celso. Concepção Dialética, Libertadora do Processo de
Avaliação Escolar.
EDUCAÇÃO FÍSICA
APRESENTAÇÃO
Após passar por diversas modificações desde o início do século XIX,
quando se afirmou a importância da ginástica para formação do cidadão, a
Educação Física vem se firmando como componente dos conteúdos escolares.
Por não existir um plano nacional a prática nas escolas seguia o método
francês, adotado pelas Forças Armadas e tornado obrigatório a partir de 1931,
consolidando-se a partir da Constituição de 1837 com o objetivo de dominar as
classes populares e seguindo à risca os princípios higienistas, diferindo as
atividades masculinas das femininas.
Apesar do avanço dos anos seguintes onde foi criado um currículo básico
para a Educação Física, a reestruturação da Proposta Curricular do ensino de
segundo grau e outros que representaram um marco para a disciplina a década
de 90 foi de total retrocesso, pois com a aprovação da LDB (Lei de Diretrizes e
Bases) que criou o PCN para a disciplina de Educação Física onde se passou a
subsidiar propostas curriculares para estados e municípios o currículo passou a
ser mínimo, fugindo da proposta anterior, descaracterizando a mesma.
Vimos então que a Educação Física transitou por diversas perspectivas. No
entanto podemos afirmar que Educação Física é mais do que jogar mais do que
ensinar

habilidades

e

técnicas.

Atualmente

seu

ensino

tem

avançado

significativamente para preocupações pautadas por disciplinas variadas que
proporcionam o entendimento do corpo, pois ela permite diferentes abordagens
das práticas corporais: biológicas, antropológicas, sociológicas, psicológicas,
filosóficas e política visando à formação do educando. Portanto, não será
apêndice das demais disciplinas, nem das atividades escolares, nem momento
subordinado e compensatório para as durezas das aulas em salas, pois é parte
integrante do processo de escolarização, seu compromisso é com a escola e com
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a formação humana, sejam as aulas ministradas nas quadras ou em qualquer
outro ambiente escolar.
As atuais Diretrizes Curriculares buscam a formação de um sujeito que
reconheça o próprio corpo em movimento e, também, a sua subjetividade,
visando desmistificar formas arraigadas e equivocadas em relação às diversas
práticas e manifestações corporais. Propiciando aos alunos o direito e acesso à
prática esportiva, adaptando o esporte à realidade escolar, estimulando a reflexão
sobre o acervo de formas e representações do mundo que o homem tem
produzido através de expressões corporais como jogos, danças, lutas, exercícios
ginásticos, esportes e outros, podendo assim despertar nos alunos uma prática
esportiva, tendo como valores o coletivo, a solidariedade, o respeito humano e a
compreensão do jogo a dois, através de trabalhos que possibilitem aos alunos
manifestações da cultura corporal explorando suas potencialidades e variadas
formas de

conhecimento

da

cultura

humana, historicamente

produzida.

Reconhecendo na convivência e nas práticas desenvolvidas maneiras eficazes de
crescimento coletivo. Dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática
diante dos temas propostos.
CONTEÚDOS
ESTRUTURANTES

Esporte

Jogos e Brincadeiras

Dança

CONTEÚDOS BÁSICOS

•

Coletivos

•

Individuais

•
•

Radicais
Jogos de tabuleiro

•

Jogos Dramáticos

•

Jogos cooperativos

•

Dança folclórica

•

Dança de salão

• Dança de rua
− Ginástica artística/olímpica
Ginástica

− Ginástica condicionamento físico
− Ginástica geral
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− Lutas de aproximação
− Lutas que mantém a distância
Lutas

− Lutas com instrumento mediador
− Capoeira

METODOLOGIA
O professor organizará o conhecimento sobre as práticas corporais,
possibilitando a comunicação e o diálogo com a s diferente culturas, ampliando
sua visão de mundo por meio da cultura corporal, pautado na pedagogia históricocrítica e centrada no princípio da igualdade dos seres humanos, proporcionando
aos alunos um aprendizado das técnicas próprias dos conteúdos propostos e a
reflexão sobre o movimento corporal.
Ao trabalhar o conteúdo “jogos” inserir questões envolvendo as diversas
dimensões sociais que requeiram capacidade de abstração por parte do aluno,
considerando o conhecimento que trouxe dos anos anteriores, propondo desafios
e remetendo-o ao cotidiano, criando um ambiente de dúvidas sobre os
conhecimentos prévios, levantar questões sobre’ o jogo. Ex: será que existe
alguma maneira de jogar sem que haja um vencedor.
Na capoeira o professor apresentará uma prática corporal da cultura afrobrasileira para entender a História do Brasil sobre o olhar dos afro-descendentes.
Apresentar alguns gestos que indicam as práticas da capoeira, ou trazer um
profissional de capoeira convidado pelo professor. Outro método a expor será a
utilização de recursos tecnológicos, exposição de vídeos e multimídias, utilizandose de músicas, instrumentos utilizados na capoeira.
Na disciplina será priorizada a prática pedagógica, o conhecimento
sistematizado como oportunidade para reelaborar idéias.
Portanto as aulas de Educação Física serão utilizadas como possibilidade
de se alcançar transformações sociais. Também proporcionarão oportunidade
para que todos os alunos desenvolvam suas potencialidades de forma inclusiva,
não seletiva, respeitando sua individualidade. O professor irá transformar suas
aulas em algo agradável, tendo assim a participação integral dos educandos.
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Partindo desses princípios, as práticas corporais terão como objetivos a
modificação das relações sociais, utilizando-se dos conteúdos estruturantes que
fazem parte da Educação Física como meio de transformação.
Para isso torna-se necessário que o aluno seja colocado a par do
significado destes, deixando-o livre para que possa criticar e analisar o tema
abordado.

Serão

abordados

os

temas

dos

Desafios

Educacionais

Contemporâneos: Educação do Campo, Cultura Afro-Brasileira, Africana e
Indígena, Educação Ambiental, Enfrentamento a Violência na escola, Prevenção
ao uso Indevido de Drogas e Diversidade Sexual, contextualizando e informando
para que os alunos ampliem seus conhecimentos e tenham um posicionamento
crítico da realidade para compreendê-la e nela intervir.
AVALIAÇÃO
A avaliação deve estar a serviço da aprendizagem de todos os alunos de
modo que permeie o conjunto das ações pedagógicas e que ela não seja um
elemento externo a este processo. Deve estar vinculado ao Projeto Político
Pedagógico da Escola, de forma contínua, formativa, diagnóstica e somativa,
através de atividades de recreação, jogos e regras, situações problemas sem
desconsiderar a opinião do outro, respeitando o posicionamento do grupo e
propondo soluções para as divergências, aplicara atividades que sejam de
participação nas atividades práticas ou relatórios, dinâmicas de grupos,
seminários, debates, júri simulado, criação e recreação de jogos, pesquisa em
grupo, realização de jogos escolares, festivais de dança e música, cuja finalidade
do aluno é a apreensão de conhecimentos e a sua capacidade de liberdade e
autonomia.
Ao aluno que não obtiver resultados positivos será oportunizada
recuperação

dos

conteúdos

ministrados,

proporcionando-lhe

uma

nova

oportunidade para que o mesmo consiga atingir os objetivos propostos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
Diretrizes Curriculares de Educação Física da Educação Básica
Livro Didático Público do Estado do Paraná de Educação Física
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Diretrizes Curriclares da Educação Básica Disciplina de Educação Física – 2008.
BRACHT, V. Educação Física e Aprendizagem Social. Porto Alegre: Magister,
1992.
Socilogia Crítica do esporte: Uma introdução. 3ª Ed. Ijui; Unijuí, 2005.
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da Educação Física. São
Paulo: Cortez, 1992.
HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à
universidade. 20ª Ed., Porto Alegre, 2003.
Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Papa João XXIII
Regimento Escolar do Colégio Estadual Papa João XXIII.
FILOSOFIA
APRESENTAÇÃO
A Filosofia teve origem na Grécia antiga e trouxe consigo problemas de seu
ensino a partir do embate entre o pensamento de Platão e as teorias dos sofistas,
a preocupação era compreender a relação entre o conhecimento e o papel da
retórica no ensino.
A Filosofia antiga se caracteriza pela preocupação com as questões de
ordem cosmológica, com relação à natureza e seu ordenamento. Posteriormente
ela se amplia e inclui discussões sobre investigações sobre a condição humana.
Na Idade Média, a Filosofia era fortemente marcada pelo teocentrismo que
estava voltada sob os auspícios da Lei divina.
A filosofia contemporânea é resultado da preocupação com o homem,
principalmente no tocante à sua historicidade, sociabilidade, secularização da
consciência, marcada também pelo pluralismo de idéias.
Trata-se de garantir que o ensino de Filosofia não perca algumas
características essenciais da disciplina, como por exemplo, a capacidade de
dialogar de forma crítica e mesmo provocativa com o presente.
A história do ensino da Filosofia, no Brasil e no mundo, tem apresentado
inúmeras possibilidades de abordagem, dentre as quais se destacam, segundo
Ferrater Mora (2001):

50

• a divisão cronológica linear: Filosofia Antiga, Filosofia Medieval, Filosofia
Renascentista, Filosofia Moderna e Filosofia Contemporânea, etc.;
• a divisão geográfica: Filosofia Ocidental, Africana, Filosofia Oriental,
Filosofia Latino-Americana, dentre outras, etc.;
• a divisão por conteúdos: Teoria do Conhecimento, Ética, Filosofia Política,
Estética, Filosofia da Ciência, Ontologia, Metafísica, Lógica, Filosofia da
Linguagem, Filosofia da História, Epistemologia, Filosofia da Arte, etc.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 9.394/96, determinava que, ao
final do Ensino Médio, o estudante deveria “dominar os conhecimentos de
Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania”.
A história da Filosofia e as ideias dos filósofos que nos precederam
constituem

uma

fonte

inesgotável

de

inspiração

e

devem

alimentar

constantemente as discussões realizadas pelo professor e pelos estudantes em
sala de aula.
A Filosofia é fundamental na vida de todo ser humano, visto que
proporciona a prática de análise, reflexão e crítica em benefício do encontro do
conhecimento do mundo e do homem.
Ensinar Filosofia é propiciar ao jovem uma proposta de ensino que
pretende desenvolver a capacidade para questionar e responder - criar conceitos
– (uma vez que o principal objeto de estuda da filosofia é a criação de conceitos,
trabalhados em cada um dos conteúdos estruturantes e básicos da disciplina), às
questões advindas das mais variadas situações vivenciadas no contexto
contemporâneo, ainda mais pela complexidade e rapidez das mudanças.
A

filosofia

torna-se

imprescindível

na

formação

educacional

dos

estudantes, para que seja capaz de interpretar a realidade de maneira adequada,
refletir, de julgar criticamente, de interpretar os sistemas simbólicos, mobilizandoos para o conhecimento.
Espera-se que o estudante de filosofia possa compreender pensar e
problematizar conteúdos estruturantes apresentados (Mito e Filosofia, Teoria do
conhecimento, Filosofia da Ciência e Estética, Cultura Afro e Indígena),
elaborando respostas aos problemas suscitados e investigados, aptos para
elaborar um texto, ter condições de discutir, comparar e socializar ideas.
É necessário aprender a fazer filosofia a partir das experiências filosóficas,
dos textos filosóficos produzidos pelos filósofos ao longo da história da filosofia e
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a própria realidade dos alunos, contribuindo para que os alunos desenvolvam o
espírito crítico, capacidade de reflexão e sua autonomia de juízo, e construindo
uma cultura que seja um instrumento de inteligibilidade do mundo que os cerca.
O ensino de filosofia tem como objetivo desenvolver nos alunos a
capacidade de análise e critica de leituras de textos filosóficos, mobilizando-os
para o conhecimento e desenvolvendo a compreensão de idéias dos diversos
pensadores e de suas próprias idéias e produções, despertando o gosto pelo
pensamento inovador, crítico e independente, numa atitude investigativa diante do
mundo, sempre disposta à proposição da ampliação do conhecimento científico e
do saber filosófico; uma visão crítica, contextualizada e consciente dos problemas
de seu tempo e espaço.
Neste sentido os conteúdos devem estar vinculados à tradição filosófica, de
modo a confrontar diferentes pontos de vista e concepções, para que o estudante
perceba a diversidade de problemas e de abordagens.

CONTEÚDOS

SÉRIE

CONTEÚDOS BÁSICOS

ESTRUTURANTES
Saber mítico;
Saber filosófico;
1º Ano

Mito e Filosofia;

Relação Mito e Filosofia;
Atualidade do mito;
O que é Filosofia?
Possibilidade do conhecimento;
As formas de conhecimento;
O problema da verdade;

1º Ano

A questão do método;
Teoria do Conhecimento

Conhecimento e lógica;
Cultura Afro e indígena.
Ética e Moral;

2º ANO

Pluralidade ética;
Ética

Ética e violência;
Razão, desejo e vontade;
Liberdade: autonomia do sujeito e a
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necessidade das normas.
Relações entre comunidade e poder;
Liberdade e igualdade política;
2º Ano

Política e ideologia;
Filosofia Política

Esfera pública e privada;
Cidadania formal e/ou participativa.
Concepção de ciência;
A questão do método científico;

3º Ano

Contribuições e limites da ciência;
Filosofia da Ciência

Ciência e ideologia;
Ciência e ética.
Natureza da arte;
Filosofia e arte;
Categorias estéticas, feio, belo, sublime,

3º Ano

Estética

trágico, cômico, grotesco, gosto etc;
Estética e sociedade;
Arte e movimento: cinema, teatro e
dança;
Cultura Afro e Indígena.

Os conteúdos relacionados às relações étnico-raciais, através das Leis
10.639/03 e 11.645/2008 o trabalho acontecerá concomitantemente à disciplina
visando o reconhecimento, valorização, identidade e culturas dos afro-brasileiros
e indígenas.
Os temas referentes aos Desafios Educacionais Contemporâneos e da
Diversidade.
METODOLOGIA:
A Filosofia se apresenta como conteúdo filosófico e como exercício que
possibilita ao estudante desenvolver o próprio pensamento através da análise e
criação de conceitos, possibilitando o ato de filosofar, criando conceitos
universais, seus valores morais, suas leis, promovendo amplos e profundos
debates entre singularidades conscientes do seu papel político e da necessária
construção de consensos por meio do exercício da leitura e da escrita.
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Incentivar os alunos em sala de aula a investigar as ideias até suas últimas
consequências, conservando-as ou recusando-as.
O trabalho com os conteúdos estruturantes será na perspectiva de fazer
com que os alunos pensem os problemas com significado histórico e social e
analisem a partir dos textos filosóficos que lhes forneçam subsídios para que
pesquisem, façam relações e criem novos conceitos buscando soluções nos
textos filosóficos por meio da investigação.
O professor propõe argumentação, leituras e análise de textos, organização de
debates, sugestão de pesquisas e sistematizações, entendendo as estruturas
lógicas, levando em conta o cuidado com a precisão dos enunciados, clareza das
idéias, buscando a superação do caráter fragmentário do conhecimento.
Promover espaços para pensar de maneira filosófica problematizando e
articulando os problemas da vida atual com as respostas e formulações da
história da Filosofia, com a criação de conceitos, despertando a consciência de
ensinar a pensar filosoficamente na sua vivência e em sociedade.
O ensino de filosofia deverá dialogar com os problemas do cotidiano
desenvolvendo propostas de trabalho em parceria com as outras disciplinas,
valorizando a vivência e as experiências dos educandos.
De acordo com o surgimento de questões atuais no campo político, social,
filosófico entre outros, será inserido temas para debate e reflexão, mediante
leituras, pesquisas em sites, montagem de murais, programas jornalísticos,
atividades científicas investigativas individuais e coletivas, debates filosóficos,
relatórios, produção de textos, TV multimídia, transparências pesquisas
bibliográficas, sites, livro didático do Estado do Paraná, apresentações, teatros,
danças, dando-lhes um caráter dinâmico e participativo, paródias, análises críticas
de jornais, documentários, textos sobre os temas referentes aos Desafios
Educacionais Contemporâneos e da Diversidade, debates para reconhecer
situações conflituosas direcionando o trabalho do aluno para que ele possa ser
um agente transformador de sua história e possa viver em liberdade,
reconhecendo diferenças entre liberdade, livre arbítrio e determinismo.
AVALIAÇÃO
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No processo educativo, a avaliação na disciplina de Filosofia visa
acompanhar o desempenho dos alunos o presente e orientar as possibilidades de
desempenhos futuros.
A avaliação vai acontecer ao longo do processo ensino aprendizagem
visando à compreensão do conteúdo, tendo por objetivo proporcionar ao aluno
novas oportunidades de aprendizagem e ao professor possibilitar reflexão, sobre
o seu trabalho e se necessário buscar novas metodologias de ensino.
Esse processo será diagnostico formativo, contínuo e somatório, com
critérios definidos, onde os resultados sirvam para intervenções no processo
ensino aprendizagem, quando preciso. Os instrumentos de avaliação utilizados
serão: pesquisa, entrevistas, troca de experiências, trabalhos orais e escritos,
grupos de verbalização e observação individuais e coletivos, debates, filmes,
interpretações e análises de textos informativos, construção e interpretação, entre
outros.
Na recuperação de estudos, tendo o professor percebido que o aluno não
conseguiu dominar o conteúdo deve procurar, através de métodos e técnicas
diferenciadas, levar o educando a superar as dificuldades e/ou diminuir seus
problemas com relação à aprendizagem de forma concomitante ao conteúdo
aplicado. Dando ênfase à avaliação contínua o aluno que perder algumas
possibilidades de serem avaliados seja por motivo justificado ou não, ele terá ao
final de cada processo de ensino-aprendizagem, a oportunidade de fazer uma
avaliação que envolverá todos os conteúdos abordados no processo, e seu valor
mensurável poderá substituir a nota do processo se ela for menor que a nota da
recuperação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
Secretaria de Estado da Educação do Paraná - Diretrizes Curriculares da
Educação Básica – Disciplina de Filosofia – ano 2008.
Secretaria de Estado da Educação – Ensino Médio - Didático Público de Filosofia
Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Papa João XXIII
CORBISIER, R. Introdução á filosofia. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1986, v. 1.
ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1991.
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CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.
FILOSOFIA. Vários autores. Curitiba: SEED-PR, 2006. 336 p. (Livro Didático
Publico)
BRASIL. Ministério de Educação. Orientações Curriculares do Ensino Médio.
Brasília. MEC/SEB, 2006.
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Almedina, 2001.
FEITOSA, Charles, BORIO, Elizabeth. Explicando a Filosofia com arte. Gráfica
Bandeirantes, 2008.
CORDI, Santos. Para filosofar. Ed. Scipione, 2005.
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Lis Gráfica e Editora, 2008.
FÌSICA
APRESENTAÇÃO
A Física tem como objeto de estudo o Universo em toda sua complexidade
e, por isso, como disciplina escolar, propõe aos estudantes o estudo da natureza,
entendida, segundo Menezes (2005).
Desde

tempos

remotos,

provavelmente

no

período

paleolítico,

a

humanidade observa a natureza, na tentativa de resolver problemas de ordem
prática e de garantir subsistência. Porém, bem mais tarde é que surgiram as
primeiras sistematizações, com o interesse dos gregos em explicar as variações
cíclicas observadas nos céus. Esses registros deram origem à astronomia, talvez
a mais antiga das ciências e, com ela, o início do estudo dos movimentos.
Entretanto, apesar dos estudos e contribuições dos mais diversos povos, como os
árabes e os chineses, entre outros, as pesquisas sobre a História da Física
demonstram que, até o período do Renascimento, a maior parte da ciência
conhecida pode ser resumida à Geometria Euclidiana, à Astronomia Geocêntrica
de Ptolomeu (150 d. C.) e à Física de Aristóteles (384-322 a.C.). As explicações a
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respeito do Universo mudam, em cada época, de acordo com o que se conhece
sobre ele.
Aristóteles,

no

século

IV

a.C.,

apresentou

argumentos

bastante

convincentes para mostrar a forma arredondada da Terra e desenvolveu uma
Física para tentar compreender a nova visão de mundo terrestre. Essa idéia trazia
alguns questionamentos, dentre eles: como pessoas e objetos moventes não
caíam da Terra? Um percurso pode iniciar e terminar no mesmo lugar? Como a
Terra não cai, já que não há nada que a segure, como se supunha haver, quando
se imaginava que ela fosse plana?
Dessa forma, quatro elementos formariam o Universo: terra, água, fogo e
ar. O que se observava era um comportamento natural dos corpos terrestres em
um cosmos considerado ordenado, hierárquico e imutável: os elementos terra e
água, por serem pesados, buscavam uma aproximação com o centro do
Universo; enquanto os elementos fogo e ar, leves, tentavam afastar-se dele.
Esses movimentos contribuíam para a formação de uma matéria pesada no
centro do Universo.
A física só surgiu como um campo de estudo bem definido em princípios do
século XIX. A ciência moderna surgiu após o Renascimento, no século XVI e
começo do XVII, quando quatro personagens de destaque — Nicolau Copérnico,
Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei — conseguiram interpretar de
forma muito satisfatória o comportamento dos corpos celestes. O físico britânico
do século XVII/XVIII Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história,
formulou os princípios da mecânica, formulou a lei da gravitação universal,
separou a luz branca em suas cores constituintes e inventou o cálculo diferencial
e integral. Sua contribuição mais direta para a descrição das forças da natureza
foi à explicação da força da gravidade.
No Brasil a Física como campo de pesquisa e criação de novos
conhecimentos, começou a se desenvolver a partir do curso de Sciencias
Physicas, na faculdade philosophia, Sciencias e Letras da Universidade de São
Paulo, criado em 1934 para formar bacharéis licenciados em Física.
Com a vinda da família real ao Brasil o ensino de Física foi inserido no currículo
para atender os anseios da corte para a formação de uma intelectualidade local.
Destinava-se, inicialmente, aos cursos de formação de engenheiros e médicos,
portanto, não era para todos.
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A Física busca um ensino centrado em conteúdos e metodologias que
favoreçam reflexão sobre o mundo das ciências, sob a perspectiva de que esta
não é somente fruto da pura racionalidade cientifica.
Entende-se então, que a Física deve educar para a cidadania contribuindo
para o desenvolvimento de um sujeito crítico, capaz de admirar a beleza da
produção científica ao longo da história e compreender a necessidade desta
dimensão do conhecimento para o estudo e o entendimento do Universo de
fenômenos que o cerca. Mas também, que percebam a não neutralidade de sua
produção, bem como os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais desta
ciência,

seu

comprometimento

e

envolvimento

com

as

estruturas

que

representam esses aspectos.
A disciplina de Física tem como objetivo a construção humana, nos
aspectos de sua história e a relação entre o conhecimento físico e outras formas
de expressões políticas e econômicas; contribuir para a formação de sujeitos que
sejam capazes de refletir e influenciar de forma consciente nas tomadas de
decisões, que seja no campo da tecnologia, na política, no campo social e na
economia formando um cidadão que faz parte do nosso processo como agente, e
não como mero espectador. Compreender o desenvolvimento tecnológico da
sociedade e as novas tecnologias que são inseridas no seu dia a dia através de
novos conhecimentos que a sociedade apresenta a todo o momento, também
proporcionar aos alunos o crescimento como cidadão, criando a sua própria
identidade como cidadão do seu país ou do mundo.
Os conteúdos estruturantes que fundamentam a abordagem pedagógica no
estudo

na

disciplina

de

física

são:

movimento,

termodinâmica

e

electromagnetismo, em cada conteúdo estão presentes ideias, conceitos e
definições, princípios, leis e modelos físicos, que constituem como uma teoria. A
partir dos conteúdos estruturantes serão trabalhados os conteúdos básicos.
CONTEÚDOS

CONTEÚDOS BÁSICOS

ESTRUTURANTES
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•

Momentum e Inércia

•

Conservação de quantidade de movimento
(momentum);

•
MOVIMENTO

Variação da quantidade de movimento =
Impulso;

•

2ª Lei de Newton

•

3ª Lei de Newton e condições de equilíbrio.

•

Energia e o Princípio da Conservação da
Energia

•
Gravitação.
• Leis da Termodinâmica:
• Lei zero da Termodinâmica
TERMODINÂMICA

• 1ª Lei da Termodinâmica
• 2ª Lei da Termodinâmica.
*

Carga, corrente

elétrica, campo

e

ondas

eletromagnéticas;
•
ELETROMAGNETISMO

Força eletro-Magnética;

• Equação

Maxwell:

Lei

de

Gauss

para

eletrostática/ Lei de Coulomb, Lei de Ampere, Lei
de Gauss magnética, Lei de Faraday;
• A natureza da Luz e suas Propriedades.

METODOLOGIA
Os conteúdos de Física devem ser trabalhados a partir de situações reais
que levem os educandos a tomarem consciência de que já tem algum
conhecimento. Para ir além do limite da informação e atingir a fronteira da
formação é preciso uma mediação não aleatória, mas pelo conhecimento físico,
num processo organizado e sistematizado pelo professor. O objetivo é que o
professor e educando, em conjunto, compartilhem significados na busca de
aprendizagem que acontece quando as novas informações interagem com o
conhecimento prévio do sujeito e simultaneamente, diferenciam, integram,
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modificam e enriquecem o conhecimento já existente, podendo inclusive substituílo.
Assumindo para o ensino de física o pressuposto fundamental que
considera a ciência como uma produção cultural, um objeto humano construído e
produzido nas e pelas relações sociais, como fruto de suas experiências de vida
em seu contexto social e que, na escola, se fazem presentes no momento em que
se iniciam aqueles processos.
A experimentação no ensino de física é importante pois contribui para uma
melhor interação entre professor e educando, e entre grupos desses, contribuindo
para o desenvolvimento cognitivo e social dos mesmos, dentro de um contexto
especial que é a escola.
A partir do conhecimento físico, o estudante deve ser capaz de perceber e
aprender outras circunstancias onde se fizerem presentes situações semelhantes
à trabalhadas pelo professor em sala, apropriando-se de uma nova informação,
transformando-a em conhecimento. Ao contrário, a busca do conhecimento físico
que contribui para a construção desta sociedade que estamos vivendo hoje, não
foi um caminho de uma única direção, tampouco linear, mas cheio de dúvidas e
contradições, erros e acertos, muitas vezes, motivado por interesses externos á
produção cientifica.
Então, seja qual for à metodologia adotada pelo professor em
conformidade com o conteúdo trabalhado deve-se sempre buscar uma avaliação
do processo através de algumas práticas como, palestras, seminários, visitas á
feira de ciências, aulas expositivas, aulas práticas de laboratório, pesquisas em
internet e em bibliotecas.
Deve considerar o contexto histórico-social, discutindo a construção
científica como um produto da cultura humana, sujeita ao contexto de cada época.
O reconhecimento da Física como um campo teórico, ou seja, considera-se
prioritário os conceitos e ideias fundamentais que dão sustentação ao corpo
teórico da termodinâmica, pois se entende que para ensinar uma teoria científica
é necessário o domínio e a utilização de linguagem própria da ciência,
indispensável e inseparável do pensar ciência. Portanto, é fundamental o domínio
das ideias, das leis, dos conceitos e definições presentes na teoria e sua
linguagem científica, as relações da Física com a Física e com outros campos do
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conhecimento, utilizando de experimentação para formulação e discussão de
conceitos e ideias e textos de divulgação científica, literários, etc.
Será Contemplado o ensino da Cultura Afro brasileira, diversidade sexual e de
gênero e educação do campo, através de textos informativos, índices e gráficos,
pesquisas, dramatização teatral.
AVALIAÇÃO
A avaliação vai ocorrer ao longo do processo ensino aprendizagem visando
à compreensão do conteúdo, tendo por objetivo proporcionar ao aluno novas
oportunidades de aprender e possibilitar ao professor refletir sobre o trabalho que
desenvolve se necessário buscar novas metodologias de ensino.
O processo avaliativo será diagnostico formativo, contínuo e somatório,
com critérios definidos, onde os resultados sirvam para intervenções no processo
ensino aprendizagem, quando preciso. Os instrumentos de avaliação contemplem
várias formas de expressão dos alunos, como: palestras, seminários, visitas á
feira de ciências, aulas expositivas, aulas práticas de laboratório, pesquisas em
internet e em bibliotecas, observação, trocas de experiências, trabalhos orais e
escritos,

seminários,

observação

individual

e

coletiva,

debates,

filmes,

interpretações e análises de textos informativos entre outros.
Tendo o professor percebido que o aluno não conseguiu dominar o
conteúdo será ofertada a recuperação de estudos e notas, serão utilizadas
metodologias e técnicas diversificadas para que o aluno supere a dificuldade
encontrada e tenha condições de prosseguir seus estudos. Sendo a avaliação
contínua, o aluno que perder algumas possibilidades de serem avaliados seja por
motivo justificado ou não, ele terá ao final de cada processo de ensinoaprendizagem, a oportunidade de fazer uma avaliação que envolverá todos os
conteúdos abordados no processo, e seu valor mensurável poderá substituir a
nota do processo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
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2008.
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GEOGRAFIA
APRESENTAÇÃO

Na antiguidade clássica muito se avançou na elaboração dos saberes
geográficos. Ampliou-se os conhecimentos sobre as relações Sociedade,
Natureza, sobre a extensão e características físicas e humanas dos territórios
imperiais.
As raízes históricas dos estudos da geografia são antigas, estão ligadas ao
pensamento grego.
A geografia compunha um saber vinculado à filosofia, às ciências da
natureza e à matemática, passando a ser uma ciência autônoma a partir do
século XIX, quando foi sistematizada como ciência pelo alemão Frederic Ratzel,
passando a ser conteúdo estudado nas universidades da Europa.
Enquanto que no Brasil a Geografia só se consolidou a partir da década de
1930, quando as pesquisas desenvolvidas buscavam compreender e descrever o
território brasileiro com o objetivo de servir aos interesses políticos do Estado, na
perspectiva do nacionalismo econômico.
As mudanças desencadeadas no pós-guerra foram afetadas pelas tensões
políticas que trouxeram modificações no ensino de Geografia e na organização
curricular. Quando em 1964, com o golpe militar, o ensino de Geografia
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juntamente com o de História foi transformado em Estudos Sociais, tornando-se
uma disciplina ilustrativa e superficial.
A partir do processo de abertura política no final da década de 1970 e início
de 1980, propiciou espaços de mudanças significativas no campo das ciências e,
particularmente, no da Geografia.
Nesse contexto, os métodos e as teorias da geografia tradicional, baseados
em levantamentos empíricos e estudos descritivos, tornaram-se insuficientes para
dar conta de uma nova perspectiva de ensino. Esse movimento de reformulação
da ciência geográfica contribuiu para o surgimento de uma nova proposta de
ensino, baseada em fundamentos críticos, que se estruturaram a partir de um
conjunto de reflexões de ordem epistemológica, ideológica e política.
O movimento de renovação da geografia, que agrupou um conjunto de
propostas, podendo denominar-se: “geografia crítica”, consolidou-se no Brasil na
década de 1980, com um amplo espaço de discussões e debates em torno do
papel do ensino da geografia.
A partir da década de 1980, começaram a ocorrer mudanças mais radicais
no ensino da geografia, resultantes das discussões teórico-metodológicas que se
desenvolviam no meio acadêmico. Esse contexto que envolve a chamada “crise
da geografia” está relacionado a uma outra situação, a crise do ensino, que
acontece nos mais diversos níveis da educação em nosso país. Essa
contextualização se faz necessária para entendermos o momento de mudanças
paradigmáticas que vivemos que, de acordo com Milton Santos, é de acelerações
e criação “do novo”.
Em 1996, com a LDB (lei de Diretrizes e Bases) são criados os PCNs
enfocando discussões ambientais e multiculturais.
Para a compreensão desse espaço geográfico essa ciência/disciplina
possui um quadro conceitual de referencia: lugar, território, região, sociedade,
paisagem e natureza. Assim promove uma análise espacial sob a abordagem
natural, histórica, econômica, cultural e política. Levando em consideração as
diferentes formas de organização do espaço, nas escalas local, regional, nacional
e global.
O conceito adotado para o objeto de estudo da Geografia é o espaço
geográfico, entendido como aquele produzido e apropriado pela sociedade,
composto por objetos – naturais culturais e técnicos – e ações pertinentes a
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relações socioculturais e político-econômicas. Objetos e ações estão interrelacionados (LEFEBVRE, 1974; SANTOS, 1996b).
O valor educativo da Disciplina de Geografia origina-se no fato de todos os
acontecimentos do mundo tem uma dimensão espacial, visto que o espaço é a
materialização dos tempos da vida social, portanto, há que se empreender uma
educação geográfica, numa perspectiva crítica e de diálogo, subsidiada na
relação de conteúdos teóricos, na prática vivida e no princípio da busca da
autonomia moral e intelectual do cidadão.
O ensino da Geografia fornecerá ao educando embasamentos para
consolidar a área do conhecimento que propicie ao aluno a capacidade de ler e
interpretar criticamente o espaço Terra, considerando as diversidades, as
desigualdades e as complexidades do mundo.
Considerando a abrangência e riqueza que compreende o estudo da
Geografia é de suma importância que o aluno adquira também domínio da
linguagem cartográfica que é a forma de elucidar e localizar fatos e fenômenos
geográficos.
Por isso, compreender a organização e as transformações sofridas por
esse espaço é essencial para a formação do cidadão consciente e crítico dos
problemas do mundo em que vive, fazendo análise das relações sócio-espaciais
nas diversas escalas geográficas seja local ou global.
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES:
• Dimensão econômica do espaço geográfico;
• Dimensão política do espaço geográfico;
• Dimensão socioambiental do espaço geográfico;
• Dimensão cultural e demográfica do espaço geográfico.
CONTEÚDOS BÁSICOS:
• A formação e transformação das paisagens.
• A dinâmica da natureza e sua alteração pelo emprego de tecnologias de exploração e produção.
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• A distribuição espacial das atividades produtivas, a transformação da paisagem,
a (re) organização do espaço geográfico.
• A formação, localização, exploração e utilização dos recursos naturais.
• A revolução técnico-científica-informacional e os novos arranjos no espaço da
produção;
• O espaço rural e a modernização da agricultura.
• O espaço em rede: produção, transporte e comunicação na atual configuração
territorial.
• A circulação de mão-de-obra, do capital, das mercadorias e das informações.
• Formação, mobilidade das fronteiras e a reconfiguração dos territórios.
• As relações entre o campo e a cidade na sociedade capitalista.
• A formação e o crescimento das cidades, a dinâmica dos espaços urbanos e a
urbanização recente.
• Os movimentos sociais, urbanos e rurais, e a apropriação do espaço.
• O desenvolvimento demográfico, a distribuição espacial da população e os indicadores estatísticos.
• Os movimentos migratórios e suas motivações.
• A mobilidade populacional e as manifestações socioespaciais da diversidade
cultural.
• O comércio e as implicações socioespaciais.
• As diversas regionalizações do espaço geográfico.
• As implicações socioespaciais do processo de mundialização.
• A nova ordem mundial, os territórios supranacionais e o papel do Estado.
METODOLOGIA:
O ensino de Geografia será trabalhado de forma crítica e dinâmica,
interligando a realidade próxima e distante dos alunos. O professor criará situação
problema, instigante e provocativa, estimulando o raciocínio, a reflexão e a crítica.
Para isso utilizará mapas, Atlas, elaboração de questões, de relatórios, pesquisas
em livros e na Internet, leituras complementares com discussão e análise de
problemas, tudo isso para que o aluno seja capaz de questionar os
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acontecimentos do seu cotidiano relacionando-os aos conteúdos trabalhados,
para que o aluno possa se situar historicamente, e interagir nas relações políticas,
sociais, econômicas e culturais, nas diversas escala geográficas.
O professor deverá estabelecer relações interdisciplinares dos conteúdos
geográficos, sem perder a especificidade da geografia.
Os conteúdos estruturantes deverão fundamentar a abordagem dos
conteúdos básicos. Os conceitos fundamentais da geografia-paisagem, lugar,
região, território, natureza e sociedade, serão apresentados de uma maneira
crítica. A compreensão do objeto da Geografia - Espaço Geográfico é a finalidade
do ensino desta disciplina. Os conteúdos serão especializados e tratados em
diferentes escalas geográficas, com o uso da linguagem cartográfica.
Os conteúdos da disciplina de Geografia são trabalhados de forma crítica
e dinâmica, de modo que a teoria, a prática e a realidade estejam interligadas à
metodologia aplicada, favorecendo aos alunos a apropriação dos conceitos
fundamentais da mesma e a compreensão do processo de construção e
transformação do espaço geográfico. Sendo os conteúdos estruturantes
orientadores do trabalho com os conteúdos específicos.
Será trabalhada a Lei 11.645/08, que inclui também o ensino de História e
Cultura Indígena e Educação do Campo, o NGDS e também serão desenvolvidos
temas referentes aos Desafios Educacionais Contemporâneos de acordo com as
orientações contidas nos Cadernos Temáticos SEED/PR, 2008).
• Cidadania e Direitos Humanos.
• Educação Ambiental.
• Educação Fiscal.
• Enfrentamento a Violência na Escola.
• Prevenção ao uso indevido de Drogas.
• Escola Aberta.
• Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual.
• Educação do Campo.
• Educação das relações étnico racial, afro descendentes e indígena.
São de relevância para a comunidade escolar, pois estão presentes nas
experiências,

práticas,

representações

e

identidades

dos

educandos
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e

educadores devido a esta importância serão trabalhados conteúdos referentes a
estes temas.
AVALIAÇÃO
A avaliação do processo ensino aprendizagem é diagnóstica, formativa,
processual, somativa e continua a qual reflete a ação do fazer pedagógico,
considerando os diferentes ritmos de aprendizagens dos alunos, identificando as
dificuldades e sempre intervindo para que os alunos as supere e participe
ativamente das aulas, de modo que possam apropriar-se dos conteúdos e
posicionem-se de forma crítica frente aos diferentes contextos sociais,
apresentando mudança de pensamento e atitudes para que possa atuar em seu
meio aceitando, rejeitando ou até mesmo transformando.
A avaliação terá como critérios a formação de conceitos geográficos
básicos e o entendimento das relações sociespaciais para a compreensão e
intervenção da realidade.
O professor deve usar instrumentos de avaliação que contemplem várias
formas de expressão dos alunos, como:
– leitura e interpretação de textos;
– produção de textos;
– leitura e interpretação de fotos, imagens, gráficos, tabelas e mapas;
– pesquisas bibliográficas;
– relatórios de aulas de campo;
– apresentação de seminários;
– construção e análise de maquetes, entre outros.
A avaliação é parte do processo pedagógico e, por isso, deve tanto
acompanhar a aprendizagem dos alunos quanto nortear o trabalho do professor.
Que ao final do percurso avaliar a realidade sociespacial em que vive, sob a
perspectiva de transformá-la, onde quer que esteja.
O aluno que não obtiver o aproveitamento desejado, o professor retomará
o conteúdo e ele será novamente avaliado possibilitando a recuperação de
estudos.
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HISTÓRIA
APRESENTAÇÃO
O ensino de História pode ser analisado sob duas perspectivas: uma que o
compreende a serviço dos interesses do estado ou do poder institucional; e outra
que privilegia as contradições entre a História apresentada nos currículos e nos
livros didáticos e a história ensinada na cultura escolar.
Na década de 1970 e até nos dias atuais, o ensino de História, se dá a
partir das tensões identificadas entre as propostas curriculares e a produção
historiográfica inserida nas práticas escolares.
A História passou a existir como disciplina escolar com a criação do
Colégio Pedro II, em 1837, no mesmo ano foi criado o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, que institui a História como disciplina acadêmica.
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Em 1901, o corpo docente alterou o currículo do colégio e propôs que a
História do Brasil passasse a compor a cadeira de História Universal.
O retorno da História do Brasil nos currículos escolares deu-se apenas no
período do estado Novo que tinha caráter moral e cívico dos conteúdos escolares.
Durante o regime militar, a partir de 1964, o ensino de História manteve seu
caráter estritamente político, pautado no estudo de fontes oficiais e narrado
apenas do ponto de vista factual. Mantinham os grandes heróis como sujeitos e
modelos a serem seguidos e não contestados, modelo de ordem estabelecida, de
uma sociedade hierarquizada e nacionalista, o ensino não tinha espaço para
análise crítica e interpretações dos fatos, tinha como objetivo formar indivíduos
que aceitasse e valorizassem a organização da pátria.
O Estado realizou um amplo programa de reorganização educacional, com
o propósito de ampliar o controle sobre as instituições escolares, tendo em vista
os interesses político-ideológicos do regime e o necessário controle dos espaços
e de setores da sociedade que se opunham a ordem estabelecida e/ou
representava alguma forma de resistência.
Ainda no regime militar, a partir da Lei n°5.692/71, o estado organizou o
Primeiro Grau de oito anos e o Segundo Grau profissionalizante. O ensino
centrou-se numa formação tecnicista, voltada à preparação de mão-de-obra para
o mercado de trabalho. No entanto, a configuração curricular defendida pelo
regime militar, as disciplinas da área de ciências humanas perderam espaço nos
currículos. A carga horária de História e a outras disciplinas passou a compor o
currículo.
O Ensino de História tinha como prioridade ajustar o aluno ao cumprimento
dos seus deveres patrióticos, noções e conceitos básicos para adaptá-los à
realidade.
Na década de 1970 o ensino era tradicional, as aulas eram expositivas,
cabia aos alunos a memorização e repetição do que era ensinado como verdade.
Posteriormente, na segunda metade da década de 1980 e no inicio dos
anos 1990, cresceram os debates em torno das reformas democráticas na área
educacional, processo que repercutiu nas novas propostas de ensino de História.
As discussões entre educadores e setores da sociedade, resultaram na
reestruturação das liberdades individuais e coletivas no país, produção
diferenciada de materiais didáticos e para didáticos, elaboração de novas
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propostas curriculares, em vários Estados. A elaboração desses livros procurou
incorporar novas historiografias e, em alguns casos, chegou a ditar o currículo.
No Paraná, houve uma tentativa de aproximar a produção acadêmica de
História ao ensino desta disciplina no Primeiro Grau, fundamentada na pedagogia
histórico - critica, por meio do Currículo Básico para a Escola Pública do Estado
do Paraná (1990). Essa proposta de renovação tinha pressuposto a historiografia
social, pautada no materialismo histórico dialético, e indicava alguns elementos da
Nova História.
Para o Primeiro Grau, o conteúdo foi dividido em dois blocos distintos:
História do Brasil e História Geral. A História do Paraná e da América Latina
aparecia como estudos de caso, descolados dos grandes blocos de conteúdos.
No encaminhamento metodológico, o Currículo Básico indicou o trabalho
didático com outras linguagens da História, sem tecer orientações para a
realização; indicou a importância dos conteúdos significativos, mas não
esclareceu adequadamente, nem os relacionou de modo efetivo aos conteúdos
propostos. Por fim, tendeu a uma supervalorização dos conteúdos em detrimentos
dos temas, sub-temas que tinham como orientações as formações sociais do
processo histórico.
A ausência de oferta de formação continuada dificultou a implementação
dessas propostas para o ensino de História, e os governos que se seguiram
deram pouca ênfase à implementação dos currículos de Primeiro e Segundo
Graus.
Esses problemas tiveram implicações significativas para o currículo de
História da Rede Pública Estadual. Devido a pouca apropriação do Currículo
Básico no ensino da disciplina, o professor se viu na iminência de submeter-se
aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e à orientação dos livros didáticos.
O Estado do Paraná incorporou, no final da década de 1990, os
Parâmetros Curriculares Nacionais como referência para a organização curricular
da Rede Pública Estadual. Nos PCN a disciplina de História foi apresentada de
forma pragmática, com a função de resolver problemas imediatos ao aluno,
preparar o indivíduo para o mercado de trabalho e na aquisição de competências.
No Ensino Médio, a articulação entre os conteúdos propostos e as
competências apresentadas no PCN remetia a uma abordagem funcionalista,
pragmáticas e presente dos conteúdos de História, vinculada principalmente às
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preocupações do mercado de trabalho. Esses fatores marcaram o currículo de
História na Rede Pública Estadual até o ano de 2002. Em 2003, iniciou-se uma
discussão coletiva envolvendo professores da rede estadual, com objetivo de
elaborar novas Diretrizes Curriculares Estaduais para o ensino de História.
Sob uma perspectiva de inclusão social, estas Diretrizes consideraram a
diversidade cultural e a memória paranaense, de modo que buscam contemplar
demandas de movimentos sociais organizados tais como: o cumprimento da lei n°
13.381/01, que torna obrigatório, no Ensino de Fundamental e Médio da Rede
Pública Estadual, os conteúdos de História do Paraná; o cumprimento da Lei n°
10.639/03, que inclui no currículo oficial a obrigatoriedade da História e Cultura
Afro-Brasileira, seguidas das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana; o cumprimento da Lei nº 11.645/08, que inclui no currículo oficial a
obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas do Brasil.
Considerando que os sujeitos da educação básica; crianças, jovens e
adultos oriundos de classes assalariadas, das zonas Rurais e Urbanas, de
diversas regiões e com diferentes origens étnicas e culturais, devem ter acesso
ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade, que na escola é
veiculado pelos conteúdos disciplinares. O ensino de História permite que os
conhecimentos adquiridos contribuam para a ação crítica das contradições
sociais, políticas e econômicos presentes nas estruturas da sociedade
contemporânea e propicie à compreensão, a produção científica, a reflexão
filosófica, a criação artística, nos contextos em que elas se constituem.
O ensino de História tem como finalidade formar cidadãos dotados de visão
crítica da realidade e de espírito participativo, que construa uma visão crítica das
relações de trabalho, de poder e culturais de nossa sociedade, ao mesmo tempo,
a capacidade de compreender estes significados, o aluno poderá posicionar-se
diante das diversas situações do dia-a-dia, identificando como elas interferem em
sua realidade e, sobretudo, na do grupo social a que ele pertence.
A finalidade do ensino de História é a formação do pensamento histórico a
partir da produção de conhecimento.
A História tem como objeto de estudo os processos históricos relativos às
ações e as relações humanas praticadas no tempo, bem como a respectiva
significação atribuída pelos sujeitos. A organização do currículo para o ensino de
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História tem como referencias os conteúdos estruturantes, que são entendidos
como o conhecimento que aproximam e organizam os campos da História e seus
objetos. Os conteúdos estruturantes são: Relações de trabalho, Relações de
poder e Relações culturais, por meio dos conteúdos o professor deve discorrer
acerca dos problemas contemporâneos que representam carências sociais
concretas, identificados no processo histórico da constituição da disciplina e no
referencial teórico que sustenta a investigação histórica em uma nova
racionalidade não linear e temática.
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES
RELAÇOES DE TRABALHO
RELAÇOES DE PODER
RELAÇOES CULTURAIS
CONTEÚDOS BÁSICOS
1º Ano
Tema 01:
Trabalho Escravo, Servil, Assalariado e Trabalho Livre.
Tema 02:
Urbanização e Industrialização.
2º Ano
Tema 03:
O Estado e as Relações de poder.
Tema 04:
Os sujeitos, as revoltas e as guerras.
3º Ano
Tema 05:
Movimentos sociais, políticos e culturais e as guerras e revoluções.
Tema 06:
Cultura e religiosidade
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O ensino da História deverá partir sempre da realidade do aluno, para
tanto, serão abordados assuntos referentes aos Desafios Educacionais
Contemporâneos, às relações étnico-raciais, culturas dos povos afro-brasileiros e
indígenas, Temas da Diversidade e História do Paraná Lei 13.381/01 objetivando
a incorporação dos elementos formadores da cidadania paranaense na sociedade
brasileira.
METODOLOGIA
O professor, ao entender como se dá a organização do pensamento
histórico, encaminhará as suas aulas de maneira que o aprendizado seja
significativo para os alunos através da necessidade dos sujeitos na sua vida
cotidiana e na sua prática Social. Essas necessidades fazem com os sujeitos
busquem no passado respostas para as suas questões do presente. As relações
humanas determinam os limites e possibilidades das ações dos sujeitos de modo
a demarcar como eles podem transformar constantemente as estruturas sóciohistóricas, que mesmo condicionadas permitem espaços para escolhas de
projetos de futuro.
Será trabalhado através da investigação histórica voltada para a
descoberta das relações humanas buscando conduzir a aula através de
acontecimentos nos quais os alunos possam compreender e interpretar os
sentidos que os sujeitos atribuem às suas ações.
O encaminhamento metodológico esta relacionado à História Temática, os
conteúdos básicos/temas histórico selecionado e se articulado com os Conteúdos
Estruturantes.
A organização do trabalho pedagógico por meio de temas históricos
possibilita que os estudantes ampliem seu conhecimento sobre determinado
contexto histórico, sua ação e relação de distinção entre passado e presente.
Deve se construir uma problemática por meio da compreensão das estruturas e
ações humanas que constituíram processos do presente tais como a fome,
desigualdade social, confrontos identitários (individual, social, ética, sexual, de
gênero, de idade, de propriedade, de direitos, regionais e nacionais). Ao
problematizar situações ligadas às Relações de Trabalho, de Poder e Culturais é
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possível explicar, interpretar e narrar o objeto de estudo da disciplina de história:
Ações e relações humanas...
Segundo o historiador Ivo Mattozzi a metodologia para o trabalho temático
compreende três dimensões:
•

1. deve-se focalizar o acontecimento, processo ou sujeito que se quer
representar do ponto de vista historiográfico;

•

2. é preciso delimitar o tema histórico em referencias temporais fixas e
estabelecer uma separação entre seu inicio e seu final;

•

3. o professor e os alunos devem definir um espaço ou território de
observação do conteúdo tematizado, depois de selecionar o tema, o
professor adotará três formas para construir uma narrativa histórica que
são: Narração, descrição e argumentação, explicação e problematização.
O trabalho com documentos na aula de história proporciona a produção de

conhecimento histórico onde se busca respostas para as problematizações
formuladas, permite a criação de conceitos sobre o passado e o questionamento
dos conceitos já construídos. Esse trabalho com documentos requer que o
professor conheça a especificidade de sua linguagem e a sua natureza, bem
como seus limites e possibilidades através de indagações a respeito do
documento; Sobre o significado do documento como objeto e sobre o significado
do documento como sujeito.
As imagens, livros, jornais, histórias em quadrinhos, fotografias, pinturas,
gravuras, museus, filmes, músicas são documentos que podem ser transformados
em materiais didáticos de grande valia na constituição do conhecimento histórico.
Esse

material

deve

ser

aproveitado

na

elaboração

de

biografias,

na

representação de danças folclóricas, exposição de objetos sobre o passado que
estejam ao alcance do aluno, para que ele estabeleça relações entre as fontes.
O ensino de história também será pautado em relações interdisciplinares,
considerando que a disciplina ocorre na articulação com diversas áreas do
conhecimento, assim as imagens, narrativas, sons que aparecem em outras
disciplinas deverão ser tratados historiograficamente.
Os conteúdos estruturantes e básicos estão articulados à fundamentação
teórica e a seleção de temas a serem trabalhados. A problematização de
situações relacionadas às relações de trabalho, de poder e cultural acontecerá
com o auxilio de recortes espaço-temporal e conceituais à luz da historiografia de
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referencia. Estes recortes deverão compor os conteúdos específicos que
fundamentam a resposta para a problemática.
Os conteúdos serão desenvolvidos a partir das aulas expositivas, com
aprendizado significativo e contextualizados, relacionando o passado/presente,
pesquisa ligada às idéias históricas concebidas a partir de orientação do tempo e
narrativas históricas usa de objetos históricos, imagens, registros oficiais e não
oficiais, tabelas, gráficos, leitura e analise de textos, documentários, pesquisa em
sites educativos, TV Paulo Freire, filmes, mapas e TV Multimídia. Serão
trabalhadas as Culturas afro brasileira e indígenas, através de textos, pesquisas,
apresentações artísticas, cartazes, danças, músicas, paródias, discussões
técnicas metodológicas significativas que possibilitem ao professor desenvolver
no aluno o espírito investigativo, crítico, analisar e construir textos, entrevistas,
argumentações, no meio em que está inserido, obtendo assim, condições de
sistematizar de forma contextualizada o conteúdo estudado. Serão também
abordados os Temas referentes aos Desafios Educacionais Contemporâneos,
Possibilitando uma ampliação de sua visão de mundo e percebendo-se como
sujeito da historia na busca da autonomia e da cidadania.
AVALIAÇÃO:
A avaliação dos conteúdos de história tratados em sala de aula é essencial
para o desenvolvimento da consciência histórica e crítica, diante disto tanto
professor como aluno, deverá entender os pressupostos da avaliação tais como
finalidades e objetivos, critérios e instrumentos. Esta organização permitirá rever o
que precisa ser melhorado ou o que já foi apreendido.
A avaliação deve estar a serviço da aprendizagem de todos os alunos,
permeando o conjunto de ações pedagógicas, e não como elemento deste
processo. Excluindo-se uma avaliação autoritária e classificatória.
Na “avaliação diagnóstica”, o professor propõe a continuidade do processo
pedagógico, quer seja individual ou coletiva, assim o aprendizado e a avaliação
poderá ser compreendida como fenômeno compartilhado, contínuo, processual e
diversificado, propiciando uma análise crítica das práticas que podem ser
retomados e reorganizados pelo professor e pelos alunos. Esta avaliação permite
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ao professor identificar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos,
possibilitando a compreensão dos conteúdos a serem trabalhados.
Na “formativa” o professor se propõe a identificar nos alunos a
aprendizagem alcançada desde o início até o momento a ser avaliado.
Na avaliação “somativa” o professor tem a oportunidade de ter uma
amostragem do objetivo do seu trabalho e identificar se está em consonância com
o perfil dos alunos e compreensão do conteúdo.

Avaliando-se o seu progresso

no final de cada bimestre.
A mudança na forma de olhar para os problemas sociais, assim como a
iniciativa e autonomia para tomar atitudes diferenciadas que rompam com a
acomodação e o senso comum, com relação à diversidade cultural, étnica,
religiosa, as diferenças sexuais e de gênero presentes na sociedade,
compreendam como a cultura e a ideologia pode ser utilizada como formas de
dominação na sociedade contemporânea;
Que o aluno possa se posicionar frente à realidade social apresentada
através do conhecimento científico, despertar a consciência e a força para
mudanças, maior compreensão da realidade social.
Nas avaliações serão observados os seguintes critérios básicos:
- A apreensão de alguns conceitos básicos da ciência articulados com a
prática social;
- A capacidade de argumentação fundamentada teoricamente;
- A clareza e a coerência na exposição das idéias sociológicas no texto,
oral ou escrito;
- A mudança na forma de olhar para os problemas sociais, assim como a
iniciativa e autonomia para tomar atitudes diferenciadas que rompam com a
acomodação e o senso comum.
Os instrumentos avaliativos serão: leitura, interpretação e analise de textos
historiográficos, mapas e documentos históricos, produção de narrativas
históricas, sínteses, pesquisas bibliográficas, sistematização de conceitos
históricos, exposição de trabalhos, debates registros de reflexões críticas e
debates de textos ou filmes, entrevista, trocas de experiências, trabalhos em
grupo e/ou individual e realização de seminários,
Caso o aluno não atinja o desempenho desejado, será oferecida a
recuperação de estudos, através da retomada do conteúdo com novos
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encaminhamentos metodológicos, assegurando a possibilidade de aprendizagem
e melhorando consequentemente o seu aprendizado e nota, conforme o proposto
pelo PPP, Diretrizes Curriculares e Regimento Escolar.
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LÍNGUA PORTUGUESA
APRESENTAÇÃO
A Língua Portuguesa chegou ao território brasileiro a bordo das naus
portuguesas, no século XVI, para se juntar à família linguística Tupi-Guarani, em
especial ao Tupinambá um dos dialetos do Tupi-Guarani. Os índios subjugados
mais tarde passaram a se comunicar nessa “Língua Geral”: Tupinambá. A língua
geral reinava na colônia Portuguesa, até nos negócios realizados por ela, só se
falava o português entre a nobreza. Para favorecer a catequese dos índios, ela foi
adquirindo característica literária, pois os missionários jesuítas traduziam peças
sacras, orações e hinos para o Tupi - Guarani.
Com a chegada do idioma “Ioruba” da Nigéria, e do Quibundo (Angola), por
meio dos escravos trazidos da África e com a vinda de novos colonizadores, a
Corte Portuguesa quis garantir uma maior presença política, é uma das medidas
adotadas foi obrigar o ensino da Língua Portuguesa aos índios. Portanto, ao longo
de dois séculos, o Brasil possuiu dois idiomas: A Língua Geral ou Tupinambá e o
Português.
Em 1759, um alvará ampliou a Lei do Diretório: tornando obrigatório o uso
da Língua Portuguesa como idioma oficial em todo o território nacional.
As primeiras práticas pedagógicas moldavam-se ao ensino do Latim.
Porém, a partir do século XVI até nossos dias ela foi evoluindo, adquirindo um
progresso linguístico muito grande, deixando de ser humanista e clássica para
termos hoje o nosso próprio idioma, visto que não carregamos nem as marcas
linguísticas do sotaque carregado de Portugal.
Considerando o percurso histórico da disciplina de Língua Portuguesa na
Educação Básica Brasileira, e ainda se percebendo através de pesquisas
acadêmicas, que os alunos apresentavam uma situação de analfabetos
funcionais, surgem as Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa,
que requerem, neste momento histórico, novos posicionamentos, em relação às
práticas de ensino; seja pela discussão crítica dessas práticas, seja pelo
envolvimento direto dos professores buscando alternativas. Foi nesta perspectiva
que o ensino da língua portuguesa cedeu espaços a novos paradigmas,
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evolvendo questões de uso, contextuais, valorizando o texto como unidade
fundamental de análise, buscando um ensino não mais voltado para a gramática e
sim focado no domínio efetivo de falar, ler e escrever.
A DCE de Língua Portuguesa surgiu da necessidade de se definir qual
formação se quer proporcionar aos sujeitos da educação, dando ênfase à
educação e ao conhecimento, científico, filosófico e em especial em língua
portuguesa priorizando a língua viva, dialógica, em constante movimentação,
reflexiva e produtiva. Desta forma é possível a inserção de todos os que
frequentam a escola pública em uma sociedade cheia de conflitos sociais, raciais,
religiosos, políticos, onde existe a diversidade de jeitos e pensamentos.
Segundo Bakhtin/Volochinov, ensinar a língua materna requer que se
considerem os aspectos sociais e históricos em que o sujeito está inserido, bem
como o contexto de produção do enunciado, uma vez que os seus significados
são sociais e historicamente construídos.
O ensino da Língua Portuguesa tem como objetivo formar sujeitos
reflexivos, críticos, responsáveis, preparados para enfrentar as situações do dia a
dia e fazer uso das variedades linguísticas, discursiva, gráfica, para administrá-las
adequadamente em situações que façam necessárias.
O Conteúdo estruturante da língua Portuguesa é o discurso concebido
como prática social e concretizado na leitura, na escrita e na oralidade e o objeto
de estudo da disciplina é a língua. Assim o conteúdo estruturante desdobra-se no
trabalho didático pedagógico como disciplina de Língua Portuguesa. A língua
então será trabalhada, na sala de aula a partir da linguagem em uso, que é a
dimensão dada pelo conteúdo estruturante.

CONTEÚDO

CONTEÚDOS BÁSICOS

ESTRUTURANTE
GÊNEROS DISCURSIVOS
O
COMO
SOCIAL

DISCURSO Para o trabalho das práticas de leitura, escrita,
PRÁTICA oralidade e análise linguística serão adotados como
conteúdos básicos os gêneros discursivos conforme
suas

esferas

sociais

de

circulação.

Caberá

ao
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professor fazer a seleção de gêneros, nas diferentes
esferas, de acordo com o Projeto Político Pedagógico,
com a Proposta Pedagógica Curricular, com o Plano
Trabalho Docente, ou seja, em conformidade com as
características

da

escola

e

com

o

nível

de

complexidade adequado a cada uma das séries.
LEITURA
•Conteúdo temático;
• Interlocutor;
•Finalidade do texto;
Intencionalidade;
•Argumentos do texto;
•Contexto de produção;
• Intertextualidade;
•Vozes sociais presentes no texto;
•Discurso ideológico presente no texto;
•Elementos composicionais do gênero;
•Contexto de produção da obra literária;
•Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das
classes gramaticais no texto, pontuação, recursos
gráficos como aspas, travessão, negrito;
•Progressão referencial;
•Partículas conectivas do texto;
•Relação de causa e consequência entre partes e
elementos do texto;
•Semântica:
- operadores argumentativos;
- modalizadores;
- figuras de linguagem.
ESCRITA
•Conteúdo temático;
•Interlocutor;
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• Finalidade do texto;
• Intencionalidade;
• Informatividade;
•Contexto de produção;
• Intertextualidade;
•Referência textual;
•Vozes sociais presentes no texto;
• Ideologia presente no texto;
•Elementos composicionais do gênero;
•Progressão referencial;
•Relação de causa e consequência entre as partes e
elementos do texto;
•Semântica:
- operadores argumentativos;
- modalizadores;
- figuras de linguagem;
•Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das
classes gramaticais no texto, conectores, pontuação,
recursos gráficos como aspas, travessão, negrito, etc.;
•Vícios de linguagem;
•Sintaxe de concordância;
•Sintaxe de regência.
ORALIDADE
•Conteúdo temático;
• Finalidade;
• Intencionalidade;
•Argumentos;
•Papel do locutor e interlocutor;
•Elementos extralinguísticos: entonação, expressões
facial, corporal e gestual, pausas...;
•Adequação do discurso ao gênero;
•Turnos de fala;
•Variações

lingüísticas

(lexicais,

semânticas,
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prosódicas, entre outras);
•Marcas

linguísticas:

coesão,

coerência,

gírias,

repetição;
•Elementos semânticos;
•Adequação da fala ao contexto (uso de conectivos,
gírias, repetições, etc.);
•Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o
escrito.
ESFERAS SOCIAIS E DE

GÊNEROS DISCURSIVOS

CIRCULAÇÃO
Adivinhas

Diário

Álbum de Família

Exposição Oral

Anedotas

Fotos

Bilhetes

Músicas

Cantigas de Roda

Parlendas

Carta Pessoal

Piadas

Cartão

Provérbios

Cartão Postal

Quadrinhas

Causos

Receitas

Comunicado

Relatos de Experiências

Convites

Vividas

Curriculum Vitae
Autobiografia

Trava-Línguas
Letras de Músicas

Biografias

Narrativas de Aventura

Contos

Narrativas de Enigma

LITERÁRIA /

Contos de Fadas

Narrativas de Ficção

ARTÍSTICA

Contos de Fadas

Científica

Contemporâneos

Narrativas de Humor

Crônicas de Ficção

Narrativas de Terror

Escultura

Narrativas Fantásticas

Fábulas

Narrativas Míticas

COTIDIANA

Fábulas Contemporâneas Paródias
Haicai

Pinturas

Histórias em Quadrinhos

Poemas

Lendas

Romances
82

ESCOLAR

IMPRENSA

Literatura de Cordel

Tankas

Memórias
Ata

Textos Dramáticos
Relato Histórico

Cartazes

Relatório

Debate Regrado

Relatos de Experiências

Diálogo/Discussão

Científicas

Argumentativa

Resenha

Exposição Oral

Resumo

Júri Simulado

Seminário

Mapas

Texto Argumentativo

Palestra

Texto de Opinião

Pesquisas
Agenda Cultural

Verbetes de Enciclopédias
Fotos

Anúncio de Emprego

Horóscopo

Artigo de Opinião

Infográfico

Caricatura

Manchete

Carta ao Leitor

Mapas

Carta do Leitor

Mesa Redonda

Cartum

Notícia

Charge

Reportagens

Classificados

Resenha Crítica

Crônica Jornalística

Sinopses de Filmes

Editorial

Tiras

Entrevista (oral e

PUBLICITÁRIA

escrita)
Anúncio

Músicas

Caricatura

Paródia

Cartazes

Placas

Comercial para TV

Publicidade Comercial

E-mail

Publicidade Institucional

Folder

Publicidade Oficial

Fotos

Texto Político

Slogan
Abaixo-Assinado

Debate Regrado

Assembleia

Discurso Político “de
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Carta de Emprego

Palanque”

Carta de Reclamação

Fórum

Carta de Solicitação

Manifesto

Debate

Mesa Redonda

Boletim de Ocorrência

Panfleto
Estatutos

Constituição Brasileira

Leis

Contrato

Ofício

Declaração de Direitos

Procuração

Depoimentos

Regimentos

Discurso de Acusação

Regulamentos

Discurso de Defesa
Bulas

Requerimentos
Regras de Jogo

PRODUÇÃO E

Manual Técnico

Rótulos/Embalagens

CONSUMO

Placas
Blog

Reality Show

Chat

Talk Show

Desenho Animado

Telejornal

Email

Telenovelas

Entrevista

Torpedos

Filmes

Vídeo Clip

Fotoblog

Vídeo Conferência

POLÍTICA

JURÍDICA

MIDIÁTICA

Home Page
Os conteúdos relacionados às relações étnico-raciais, através das Leis
10.639/03 e 11.645/2008 serão trabalhados concomitantemente à disciplina
visando o reconhecimento, valorização, identidade e culturas dos afro-brasileiros
e indígenas.
Os temas referentes aos Desafios Educacionais Contemporâneos e
Diversidade permearão também os conteúdos.
METODOLOGIA:
A partir do Conteúdo Estruturante: Discurso como prática social será
trabalhado a partir das questões linguísticas, sociopragmáticas, culturais e
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discursivas, bem como as práticas do uso da língua: leitura, oralidade e escrita. O
trabalho pedagógico na disciplina de Língua Portuguesa será o texto, verbal e
não-verbal, como unidade de linguagem em uso, sendo que o professor deve
abordar os gêneros textuais em atividades diversificadas, analisando a função,
composição e o grau de informação presente, intertextualidade e os recursos
coesivos, coerência deixando de priorizar a gramática, priorizando o texto,
proporcionando ao aluno o acesso a textos, despertando uma prática analítica e
crítica, que ampliem os seus conhecimentos linguísticos sócio-culturais e
descubram as implicações sociais, históricas e ideológicas presentes num
discurso no qual se revele o respeito às diferenças culturais, crenças e valores.
A abordagem de Leitura Discursiva como processo cognitivo relevante,
possibilita construir novos conhecimentos, a partir daqueles existentes na
memória do leitor, os quais são ativados e relacionados às informações
materializadas no texto. Com isso, as experiências dos alunos e o conhecimento
de mundo serão valorizados.
No trabalho com a leitura o professor deve orientar o aluno para a reflexão
crítica, para a interpretação e para o debate, facilitando o domínio para que possa
aplicá-lo a sua vida.
O professor deve criar condições para que o aluno não seja um leitor
ingênuo, mas que seja crítico, reaja aos textos com os quais se depare e entenda
que por trás deles há um sujeito, uma história, uma ideologia e valores
particulares e próprios da comunidade em que está inserido. Da mesma forma, o
aluno

deve

ser

instigado

a

buscar

respostas

e

soluções

aos

seus

questionamentos, necessidades e anseios relativos à aprendizagem.
O professor criará condições favoráveis para que a prática da leitura tenha
como objetivo aquisição do gosto pela leitura, devendo traçar caminhos que
possibilitem a produção dos sentidos, observando a relação complexa do texto, o
autor e o leitor, oportunizando diferentes tipos de textos. Motivando o aluno a
outras leituras para que ela se transforme em objeto de desejo, busca e fascínio,
possibilitando a experiência gratuita do prazer estético, de ler pelo simples gosto
de ler, conhecer a variedade linguística e usar adequadamente a língua tanto nas
relações cotidianas quanto nas relações mais complexas.
As estratégias específicas da oralidade têm como objetivo expor os alunos
a textos orais, pertencentes aos diferentes discursos, lembrando que na
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abordagem discursiva e oralidade é muito mais do que o uso funcional da língua,
é aprender a expressar idéias, mesmo que com limitações.
Na prática pedagógica oral, também é viável uma diversidade de gêneros
para o uso da linguagem, percebendo-se que existe a necessidade de adequação
da variedade linguística para as diferentes situações, tal como ocorre na escrita,
sendo importante que o aluno se familiarize com os sons específicos da língua
que está aprendendo.
Com relação à escrita, na prática pedagógica, o professor irá direcionar as
atividades de produção textual definindo em seu encaminhamento para a
produção priorizando a compreensão do texto para quem está sendo emitido,
tendo como finalidade o conhecimento real.
Na produção de textos, o professor observará que o aluno tenha adquirido
um processo dialógico ininterrupto, no qual se escreve sempre para alguém de
quem se constrói uma representação.
Nos textos literários, serão trabalhados as reflexões sobre a ideologia e a
construção da realidade fazendo parte da produção do conhecimento, parcial,
complexo e dinâmico, dependendo do contexto e das relações de poder. Assim,
ao apresentar textos literários aos alunos, devem-se propor atividades que
colaborem para que ele analise os textos e os perceba como prática social de
uma sociedade em um determinado contexto sociocultural.
Os livros didáticos serão utilizados, para realização de algumas atividades
de sala, leitura e interpretação, porém o professor utilizará outros materiais, como:
TV multimídia, transparências pesquisas bibliográficas, sites, livro didático do
Estado do Paraná, dicionário, apresentações, teatros, danças, dando-lhes um
caráter

dinâmico

e

participativo,

paródias,

análises críticas

de

jornais,

documentários, textos sobre os temas referentes aos Desafios Educacionais
Contemporâneos

e

à

Diversidade,

debates

para

reconhecer

situações

conflituosas direcionando o trabalho do aluno para que ele possa ser um agente
transformador de sua história e possa viver em liberdade, reconhecendo
diferenças entre liberdade, livre arbítrio e determinismo.
Pensar o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, tendo como foco a
concepção de linguagem, implica: que é preciso que a atividade pedagógica de
sala de aula seja com diferentes tipos de textos para que o aluno se envolva nas
práticas de uso da língua na leitura, oralidade escrita.
86

O professor de Língua Portuguesa precisa, então, propiciar ao educando a
prática, a discussão, a leitura de textos das diferentes esferas sociais (jornalística
literária, publicitária, digital, etc.).
As práticas discursivas abrangem, além dos textos escritos e falados, a
integração da linguagem verbal com outras linguagens (multiletramentos), como
(artes visuais, a música, o cinema, a fotografia, a semiologia gráfica, o vídeo, a
televisão, o rádio, a publicidade, os quadrinhos, as charges, a multimídia e todas
as formas infográficas ou qualquer outro meio linguageiro criado pelo homem, são
efetivamente práticas sociais, discursivas em suas especificidades seus diferentes
suportes tecnológicos, seus diferentes modos de composição e de geração de
significados) (FARACO, 2002, p.101), e o professor deverá fazer uso desses
meios utilizando-se de novas metodologias, ampliando dessa forma a qualidade
comunicativa do aluno.
Para Bakhtin (1992), os tipos relativamente estáveis de enunciados são
denominados gêneros discursivos, compreendem a mobilidade, a dinâmica, a
fluidez, a imprecisão da linguagem, não aprisiona os textos em determinadas
propriedades formais.
AVALIAÇÃO
A avaliação em Língua portuguesa e Literatura é um processo de
aprendizagem contínuo dando prioridade à qualidade e ao desempenho do aluno
ao longo do ano letivo.
O aluno será avaliado em um todo, no processo pedagógico, nos trabalhos
individuais ou em grupos, provas, interação verbal - desenvolvimento de ideias e
produção textual.
A avaliação é contínua, cumulativa, processual e formativa refletindo o
desenvolvimento global do aluno e considerando as características individuais e
os componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos, sendo realizada através dos conteúdos
aplicados e utilizando-se métodos e instrumentos diversificados, considerando os
resultados obtidos durante processo ensino-aprendizagem.
A avaliação formativa considera que os alunos possuem ritmos e
processos de aprendizagem diferente e, por ser contínua e diagnóstica, aponta
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dificuldades, possibilitando que a intervenção pedagógica aconteça a todo tempo,
informando ao professor e ao aluno acerca do ponto em que se encontram e
contribui com a busca de estratégias para que os alunos aprendam e tenham uma
maior participação nas aulas.
Na oralidade, o professor verifica a participação do aluno nos diálogos,
relatos e discussões, e a clareza que ele mostra ao expor suas ideias, a fluência
da sua fala, a argumentação que apresenta ao defender seu ponto de vista.
Na leitura: são avaliadas as estratégias que os alunos empregam a
compreensão do texto lido, o sentido construído, as relações dialógicas entre os
textos, a interpretação e a reflexão que o aluno faz do texto.
Na escrita: é preciso ver o texto do aluno como um processo de produção que
tenha sentido e significado, sendo claro e objetivo.
O texto escrito será avaliado nos seus aspectos discursivo-textuais,
verificando: a adequação à proposta e ao gênero solicitado, e se a linguagem está
de acordo com o contexto exigido, a elaboração de argumentos consistentes, a
coesão e coerência textual, a organização dos parágrafos.
Na literatura: a avaliação acontecerá através de leituras e compreensão do texto,
reconhecendo:
a) O gênero;
b) A época literária;
c) A intenção do autor;
d) o estilo.
Que o aluno diferencie no texto:
a) A linguagem verbal e não verbal;
b) O sentido conotativo e denotativo;
c) A interação social da língua.
Na análise linguística será avaliado o seu aspecto discursivo, textual e
gramatical.
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MATEMÁTICA
APRESENTAÇÃO
A matemática surgiu a partir das simples observações provenientes da
capacidade humana de reconhecer configurações físicas e geométricas,
comparar formas, tamanhos e quantidades.
Os

povos

das

antigas

civilizações

desenvolveram

os

primeiros

conhecimentos que vieram compor a Matemática conhecida hoje. Há menções
na historia da Matemática de que os babilônios, por volta de 2000 a.C.,
acumularam registros do que hoje pode ser classificado como álgebra elementar.
Foram os primeiros registros da humanidade a respeito de ideias que se
originaram das configurações físicas e geométricas da comparação de formas,
tamanhos e quantidades. (Para Ribnikov 1987), esse período demarcou o
nascimento da Matemática. Contudo, como ciência, a matemática emergiu
somente mais tarde, em solo grego, nos séculos V e VI a.C. Com a civilização
grega, regras, princípios lógicos e exatidão de resultados foram registrados. Com
os pitagóricos ocorreram as primeiras discussões sobre a importância e o papel
da Matemática no ensino e na formação das pessoas. Com os platônicos
buscavam, pela Matemática no ensino e na formação das pessoas.
Com os platônicos, buscavam pela Matemática, que, para eles instigaria o
pensamento do homem. Essa concepção arquitetou as interpretações e o
pensamento matemático de tal forma que influencia no ensino de Matemática até
os dias de hoje (STRUIK, 1998). Estudando a história verifica-se que por volta do
século VI a.C. a educação grega começou a valorizar o ensino da leitura e da
escrita na formação dos filhos da aristocracia. Na Grécia, através dos pitagóricos,
surgiram as preocupações iniciais da importância do papel da matemática no
ensino e na formação das pessoas. De acordo com a necessidade social, a
matemática foi ganhando ênfase, buscando enfocar o que era mais importante em
cada momento da história.
A matemática busca através de cálculos lógicos proporcionar ao indivíduo
um maior conhecimento do ambiente que o cerca ampliando o conhecimento para
o crescimento individual e da sociedade sendo que apenas o conhecimento da
Matemática e a experiência de magistério não são considerados suficientes para
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a atuação profissional (FIORENTINI & LORENZATO, 2001), pois envolve o
estudo dos fatores que influem, direta ou indiretamente , sobre os processos de
ensino e aprendizagem em Matemática( CARVALHO, 1991).
O objeto de estudo desse conhecimento ainda esta em construção, porém
está centrado na prática pedagógica e engloba as relações entre o ensino, a
aprendizagem e o conhecimento matemático (FIORENTINI & LORENZATO,
2001), envolve estudos de processos e envolve o estudo de processos que
investigam como o estudante compreende e se apropria da própria Matemática
“concebida como um conjunto de resultados, métodos, procedimentos, algoritmos
etc.” (MIGUEL & MIORIM, 2004, p. 70).
O conhecimento matemático desenvolve valores e atitudes de natureza
diversa visando à formação integral do cidadão sob uma visão histórica de modo
que os conceitos são apresentados, discutidos, construídos e reconstruídos, sob
uma visão histórica, influenciando na formação do pensamento do aluno e
contribuindo na para sua formação integral. Diante deste propósito é importante
que o professor reflita sobre a sua concepção de Matemática enquanto campo de
conhecimento. Nessa ação reflexiva, se abre espaço para um discurso
matemático voltado tanto para aspectos cognitivos como para a relevância social
do ensino da Matemática sem perder o caráter científico da disciplina e de seu
conteúdo. A Matemática é uma área que engloba inúmeros saberes.
A Educação Matemática prioriza um ensino que possibilite aos estudantes
analise discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e formulação de ideias.
Cabe ao professor a sistematização dos conteúdos matemáticos
superando uma perspectiva utilitarista, sem perder o caráter científico da
disciplina e de seu conteúdo, ou seja, ir além do senso comum conhecendo a
teoria científica, oferecendo condições para apropriação dos aspectos que vão
além daqueles observados pela aparência da realidade (RAMOS, 2004).
Será abordado o ensina da matemática que contribua para que o estudante
tenha condições de relacionar o conhecimento adquirido na escola com situações
vivenciadas no dia a dia, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e da
sociedade.
Os conteúdos estruturantes e básicos serão trabalhados, de forma articulada,
podendo ser retomado quando houver necessidade. Serão introduzidos
conteúdos relacionados com a Cultura Afro Brasileiro, Educação Do Campo e os
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Desafios Educacionais Contemporâneo e da Diversidade não deixando perder o
foco da disciplina.
ENSINO MÉDIO
CONTEUDOS ESTRUTURANTES

CONTEUDOS BÁSICOS
-Números Reais;
-Números complexos;

NÚMEROS E ALGEBRA

-Sistemas lineares;
-Matrizes e Determinantes;
-Polinômios;
-Equações e Inequações Exponenciais
Logarítmicas e Modulares .
- Medidas de Área;
- Medidas de Volume;

GRANDEZAS E MEDIDAS

- Medidas de Grandezas Vetoriais;
- Medidas de Informática;
- Medidas de Energia;
- Trtigonometria.
- Função Afim;
- Função Quadrática;

FUNÇÕES

- Função Polinomial;
- Função Exponencial;
- Função Logarítmica;
- Função Trigonométrica;
- Função Modular;
- Progressão Aritmética.
- Progressão Geométrica;

GEOMETRIAS

- Geometria Plana;
- Geometria Espacial;
- Geometria Analítica;
- Geometrias não-euclidianas.
- Análise Combinatória;
- Binômio de Newton;

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

- Estudo das Probabilidades;
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- Estatísticas;
- Matemática Financeira.

METODOLOGIA
Uma tendência a ser utilizada na disciplina de matemática é a Resolução
de Problemas, pois possibilita ao aluno aplicar os conhecimentos adquiridos, mas
para isso ele precisa ter condições de buscar alternativas de resolução, esta
metodologia torna as aulas mais dinâmicas.
Outra metodologia a ser usada é a Etnomatemáticos que consiste em
reconhecer e registrar questões de relevância social os quais produzem
conhecimentos matemáticos, considerando os vários saberes que emergem dos
ambientes culturais. É uma tendência que permite o exercício da crítica e análise
da realidade, para tanto será valorizada a história dos estudantes, suas raízes
culturais para se fazer uma relação do ambiente do indivíduo com o trabalho.
Utilizar-se-á a tendência Modelagem Matemática problematizando as
situações do cotidiano, através da valorização do aluno em seu contexto social,
possibilitando assim que os conteúdos tenham significados, uma vez que poderão
ser abordados em fenômenos físicos, biológicos e sociais, contribuindo para que
o aluno faça análises críticas e compreensões diversas do mundo.
Através das Mídias Tecnológicas, Será valorizado o uso dos recursos
tecnológicos disponíveis na escola como: televisão, DVDs, uma vez que esses
recursos enfatizam experimentação e contribuem para que o aluno consiga
argumentar e fazer conjecturas relacionadas às atividades.
Para que os alunos entendam como o conhecimento foi construído a História da
Matemática será um elemento orientador para a elaboração de atividades, pois
ajudará a esclarecer os conceitos matemáticos vinculados aos fatos sociais e
políticos e às circunstâncias históricas que influenciam no avanço científico.
A Investigação matemática será levada em conta, pois permite que os
alunos possam resolver atividades simples e se relacionar com a resolução de
problemas.
Para que se alcance este objetivo, serão utilizados os seguintes recursos:
- Aulas expositivas;
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- Leitura de textos informativos para coleta de dados, visando à construção de
gráficos e tabelas;
-TV pendrive;
-Acesso a Internet;
-Pesquisa de Campo;
-Livros Didáticos;
-Revistas e jornais;
- Jogos.
AVALIAÇÃO
No processo educativo, a avaliação na disciplina de Matemática visa
acompanhar o desempenho no presente e orientar as possibilidades de
desempenhos futuros dos alunos.
A avaliação acontece ao longo do processo ensino aprendizagem ancorada
em encaminhamentos metodológicos que abram espaço para a interpretação e
discussão, que considerem a relação do aluno com o conteúdo trabalhado, o
significado desse conteúdo e a compreensão alcançada por ele.
O professor fará uso da observação sistemática para diagnosticar as
dificuldades dos alunos e criar oportunidades diversificadas para que possam
expressar seu conhecimento. Tais oportunidades devem incluir manifestação
escrita, orais e de demonstração, inclusive por meio de ferramentas e
equipamentos, tais como materiais manipulados, computador e calculadora.
O professor deve considerar as noções que o estudante traz, decorrentes
da sua vivência, de modo a relacioná-las com os novos conhecimentos abordados
nas aulas de Matemática.
A avaliação será composta por instrumentos diversificados; Visando a
compreensão do conteúdo, tendo por objetivo proporcionar ao aluno novas
oportunidades de aprender e possibilitar ao professor refletir sobre o trabalho que
desenvolve e se necessário buscar novas metodologias de ensino.
A avaliação do processo ensino aprendizagem é diagnóstica, formativa,
contínua e cumulativa, com critérios definidos, onde os resultados sirvam para
intervenções no processo ensino aprendizagem, quando preciso. Os instrumentos
de avaliação utilizados são: pesquisas, entrevistas, observação de campo, trocas
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de experiências, trabalhos orais e escritos, grupos de verbalização e observação
individual e coletivos, debates, filmes, interpretações e análises de textos
informativos, construção e interpretação de gráficos e tabelas, jogos, entre outros.
A recuperação de estudos acontece de forma permanente e concomitante
ao processo ensino e aprendizagem. Será organizada com atividades
significativas, por meio de procedimentos didático-metodológicos diversificados
através da retomada do conteúdo avaliado, com diferentes abordagens
metodológicas oportunizando ao educando a recuperação do conteúdo e da nota,
possuindo valor substitutivo sendo ofertada a todos os alunos e prevalecendo
sempre a maior. A substituição da nota poderá ser efetuada ao longo do processo
de avaliação e recuperação do bimestre.
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QUÍMICA
APRESENTAÇÃO
Uma vez que a química está ligada intimamente a todo desenvolvimento
das civilizações, á partir das primeiras necessidades do homem pré-histórico, tais
como: necessidade de sobrevivência, de comunicação, de desenvolvimento de
técnicas de domínio do fogo, é compatível discorrer sobre a história da química,
com abordagens satisfatórias para o proposto neste texto.
Neste conturbado momento histórico, a preocupação com o bem estar
físico da humanidade e o trabalho com substâncias minerais para a cura de
doenças, desenvolvido pelo suíço Phillipus Auredus Theophrastus Bombastus
Von Hohenheim, cujo pseudônimo era Paracelso, possibilitou o nascimento da
Iatroquímica, antecessora da Química.
O emprego dos conhecimentos da Iatroquímica era apenas terapêutico e,
apropriando-se de metodologia diferente daquela própria da ciência moderna,
Paracelso fazia uma leitura cosmológica dos fenômenos, relacionados com a
religião.
Mais tarde, dentro desta mesma linha de pensamento Helmont, médico que
viveu entre os séculos XVI e XVII, foi condenado várias vezes pela igreja,
acusado de realizar práticas satânicas, uma vez que em seus estudos fazia um
misto de ciência e religião.
No decorrer do século XVIII, ocorreu um grande desenvolvimento na
experimentação química. Um dos procedimentos experimentais mais relevantes
foi à substituição dos ensaios de via seca por ensaios de via úmida.
As experiências por via seca constituíam-se nas misturas de vários sólidos
em variadas proporções seguidas de aquecimento. Em contrapartida, o estudo
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das reações com substâncias em estado líquido ou dissolvidos (via úmida),
permitiu a dissolução de quantidades conhecidas de sólidos e determinações
fáceis e precisas.
Entre as realizações dos químicos do século XVIII destacam-se o
isolamento dos elementos gasosos (nitrogênio, cloro, hidrogênio e oxigênio) e a
descoberta de muitos elementos químicos: cobalto, platina, zinco, níquel, bismuto,
manganês, molibdênio, telúrio, tungstênio e cobre.
O químico que marcou o século XVIII foi Antonie Laurent Lavoisier (1743_
1794), no desenvolvimento do seu trabalho, Lavoisier demonstrou que a queima
é uma reação química com o oxigênio. Estabeleceu o princípio (ou lei) da
conservação da matéria, alicerce para outras leis ponderais da química. Emitiu os
fundamentos da análise elementar orgânica e também é considerado o pai da
bioquímica, por desmistificar, com detalhes, a fermentação e a respiração. A
primeira contribuição da Química para o setor produtivo/estratégico foi talvez, a de
Lavoisier, produzindo explosivos de boa qualidade para o governo francês.
Desde o início dos Programas Curriculares, não ocorreram grandes
mudanças no ensino da Química, apenas foram agregados outros conteúdos à
medida que novas descobertas aconteciam no mundo científico. Isto foi
impulsionado, via de regra, por processos históricos relevantes, como guerras,
por exemplo.
A Química participa do desenvolvimento científico tecnológico com
importantes contribuições específicas, cujas às decorrências tem alcance
econômico, social e político. A sociedade e seu cidadão interagem com o
conhecimento científico mais avançado possibilitando compreender e repensar a
realidade a qual se insere. Trabalhar com os conteúdos que, embora relacionados
indiretamente ao seu cotidiano, é de relevância nas condições de vida, e
acompanhamento das transformações informativas num processo de trabalho
coletivo oportunizando as descobertas de diferentes instrumentos. Exige registro
de ideias desenvolvendo, além do raciocínio lógico, a capacidade de leitura,
interpretação e escrita.
O ensino de química tem como objetivo despertar no aluno à vontade e o
interesse pela pesquisa científica, a descoberta e a redescoberta, enfatizando sua
relação com a vida cotidiana, através de experimentos. Formar um aluno que se
aproprie dos conhecimentos químicos e também seja capaz de refletir sobre o
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período histórico atual. O conhecimento químico não deve ser entendido como um
conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mais sim uma
construção da mente humana, em continua mudança. O ensino de química deve
possibilitar ao aluno a compreensão do processo e elaboração desse
conhecimento com seus avanços, erros e conflitos.
Os conteúdos estruturantes do ensino de Química no ensino médio estão
calcados em: MATÉRIA E SUA NATUREZA: O conhecimento de que o átomo
possui uma natureza de não neutralidade pode ser abordado pela condução de
energia elétrica dos diferentes elementos, por exemplo, no choque que leva o ser
humano, quando em contato com um fio de cobre desencapado ligado a uma
corrente elétrica, dessa forma percebe-se a possibilidade de entrar no campo
micro das partículas que compõem o cobre e visualizar toda a trajetória percorrida
historicamente nesse estudo.
BIOGEOQUÍMICA: A química sempre esteve associada à natureza, à sua
finalidade na vida das pessoas, seja ela na velocidade com que se processa uma
fermentação para transformar a uva em vinho, seja ela na digestão auxiliada pelo
ácido clorídrico existente no estômago, seja ela no oxigênio que do mar vai para a
terra, vai para o ar e retorna ao mar.
QUÍMICA SÍNTÉTICA: O avanço das tecnologias permitiu que o homem
tivesse cada vez mais conforto no seu cotidiano, sendo assim desenvolveram-se
fertilizantes para maior aproveitamento das plantações, a fibra óptica que permite
que a comunicação se torne ágil, os conservantes para que os alimentos não
pereçam rapidamente.
Seu objeto de estudo é: substâncias e materiais, sustentados pela tríade:
Composição, propriedades e transformação.

CONTEÚDOS

CONTEÚDOS BÁSICOS

ESTRUTUTANTES
MATÉRIA
MATÉRIA E SUA NATUREZA

SOLUÇÀO
VELOCIDADE DAS REAÇÒES
EQUILÍBRIO QUÍMICO

BIOGEOQUÍMICA

LIGAÇÀO QUÍMICA
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REAÇÒES QUÍMICAS
RADIOATIVIDADE
QUÍMICA SINTÉTICA

GASES
FUNÇÒES QUÍMICAS

METODOLOGIA
Será abordado o ensino de química voltado a construção/reconstrução de
significados dos conceitos científicos na sala, ampliando a compreensão do
conhecimento científico e tecnológico para alem do domínio estrito dos
conhecimentos de química, o aluno ter contato com o objeto de estudo da matéria
e suas transformações, numa relação de dialogo onde a aprendizagem dos
conceitos químicos se realize no sentido da organização do conhecimento
científico.
A Química é tratada com o aluno de modo a possibilitar o entendimento do
mundo e a sua interação com ele. O ensino-aprendizagem na disciplina de
química terá fundamentação nas interações aluno-aluno, aluno-professor e aluno
–professor - objeto do conhecimento. E para que essas interações ocorram com
sucesso, são utilizados os seguintes recursos:
- leitura de textos, dando ênfase na discussão e nos registros contextualizados de
ideias;
- experimentação formal, com discussão pré e pós-laboratório e visando a
construção e ampliação de conceitos;
- Demonstrações experimentais, como recurso para coleta de dados e posterior
discussão;
- Participação em atividades como: eventos, feira cultural e palestras;
- Estudo do meio, através do qual se podem ter ideia interdisciplinar dos campos
do conhecimento (visitas a sistemas produtivos industriais e rurais);
- Aulas dialógicas, na qual será instigado o dialogo sobre o objeto de estudo;
- Audiovisual TV multimídia; da mesma forma que o trabalho experimental,
envolve períodos de discussão pré e pós-atividade audiovisual e deve facilitar a
construção e a ampliação dos conceitos, envolvendo inclusive registros;
-Informática, como fonte de dados e informações;
- uso da biblioteca, como fonte de dados e informações;
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- Acesso à Internet.
As temáticas:
- Educação ambiental;
- Prevenção ao uso indevido de drogas;
- Relação Étnico Racial;
- Sexualidade e
- Violência na escola, será trabalhada sempre que possível dentro de cada
conteúdo básico.
AVALIAÇÃO:
Na perspectiva que se propõe, a avaliação da disciplina de Química vem
mediar à práxis pedagógica, sendo coerente com os objetivos propostos e com os
encaminhamentos metodológicos, onde os erros e acertos deverão servir como
meio de reflexão e reavaliação da ação pedagógica como um todo.
A avaliação não possui uma finalidade em si mesmo, mas deve subsidiar e
mesmo redirecionar o curso da ação do professor no processo ensinoaprendizagem, tendo em vista garantir a qualidade do processo educacional
desenvolvido no coletivo da escola. A avaliação deve ultrapassar os limites
quantitativos e incorporar quatro dimensões: diagnóstica, processual/ continua
cumulativa e participativa.
Ao centralizar o processo de ensino-aprendizagem na dinâmica discursiva
da aula, com atividades diversificadas, o processo avaliativo passa a requerer
mais do que nunca um caráter inclusivo, no sentido de estimular a autoconfiança
e a participação do aluno. Os alunos têm que realmente se sentir sujeitos do
processo e não apenas executores de tarefas escolares com objetivo exclusivo de
acumular pontos para a avaliação final.
Assim, ao avaliar, o educador deve superar o autoritarismo, o conteudismo
e o ato de avaliar como objeto de punição e buscar desenvolver no aluno a
competência de questionar o outro, o mundo e a si mesmo, contribuindo para a
formação de um cidadão critico.
Será

oferecida

aos

educandos

a

retomada

de

conteúdos

e,

consequentemente a recuperação de nota, por meio de metodologias e
instrumento avaliativos diversificados. Ao final de cada processo de aprendizagem
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será oportunizado recuperação de estudos que envolverão todos os conteúdos
abordados, sendo considerado o valor superior que o aluno obtiver.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIAS
SARDELLA, A.; FALCONE, M. Química: Série Brasil. São Paulo; Ática, 2004.
SARDELLA, A., MATEUS, E. Dicionário Escolar de Química. 3.ed. São Paulo:
Ática, 1992.
PINTO, A. Ciência e existência. São Paulo: Paz e Terra, 1969.
NOVAIS, V. Química. São Paulo: Ed. Atual, 1999. v. 1.
RABELO, E. H. Avaliação: novos tempos, novas práticas. Petrópolis: Vozes,
1998.
PARANA. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Ensino.
Departamento de Ensino de segundo grau. Reestruturação do Ensino de 2ª grau
– química. Curitiba: SEED/DESG, 1993.
VIDAL, B. Historia da Química. Lisboa: Edições 70, 1986
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DIRETRIZES CURRICULARES DA DISCIPLINA.
LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO.
LIVRO DIDÁTICO DA DISCIPLINA.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – Colégio Estadual Papa João XXIII
REGIMENTO ESCOLAR – Colégio Estadual Papa João XXIII
SOCIOLOGIA
APRESENTAÇÃO
A Sociologia se consolidou por volta do século XIX e o contexto do seu
nascimento é marcado pelas consequências da Revolução Francesa, Iluminismo
e Revolução Industrial, revoluções estas que afetaram diretamente as bases
socais da convivência humana.
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Para entender o que se passava na sociedade, Augusto Comte funda a
Física Social para responder as demandas sociais. Esta ciência usou o método
científico (observação e experimentação) para entender a sociedade e enfrentar
as dificuldades do mundo moderno.
A Sociologia surge no contexto do desenvolvimento capitalista e se
consolida como uma ciência que busca dar respostas através de uma
metodologia científica às demandas sociais da época.
Em 1836, altera o nome desta ciência para Sociologia, que tem seu
primeiro impulso sob a égide da lógica positivista.
Os séculos XVI e XIX foram marcados por profundas transformações na
concepção do poder político, pela reorganização do poder e constituição dos
Estados - ação. Ocorreram mudanças na forma de produzir a sobrevivência
material da sociedade, essas mudanças resultaram desequilíbrios, perturbações,
rebeliões, protestos, reformas, conspirações, novas condições de vida para a
população e, sobretudo, o aparecimento de uma consciência social acerca das
condições de vida, embora não explicita nem extensiva.
No Brasil, a Sociologia ingressa no sistema de ensino, em 1891, com a
reforma educacional idealizada por Benjamim Constant sob o título de Sociologia
e Moral, durando apenas um ano como disciplina obrigatória. O reaparecimento
acontece duas décadas depois, em 1925, quando a reforma Rocha Vaz, passou a
exigir nas avaliações de ingresso às faculdades, fazendo com que a Sociologia
estivesse na grade de disciplinas de nível secundário, de 1926 a 1929, do Colégio
Pedro II, no Rio de Janeiro.
A introdução da Sociologia como disciplina curricular é parte do seu
processo de institucionalização que busca o reconhecimento, aceitação e difusão
do conhecimento sociológico em nível escolar. No Brasil, a disciplina passou por
várias fases em que se torna obrigatória, sendo, depois, excluída do currículo
escolar, voltando a ser obrigatória e tornando a ser excluída. A questão dos
avanços e retrocessos frequentes no processo de adoção da Sociologia, no
sistema formal de ensino, está relacionada ao processo político na escolha das
disciplinas que compõem a grade curricular.
A Sociologia tem contribuído para a ampliação do conhecimento dos
homens sobre sua própria condição de vida, para a análise da sociedade, ao
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compor, consolidar e alargar um saber especializado pautado em teorias e
pesquisas que esclarecem muitos dos problemas da vida social.
Seu objeto de estudo é o conhecimento e a explicação da sociedade
através da compreensão das diversas formas pelas quais os seres humanos
vivem em grupos, das relações que se estabelecem no interior e entre esses
diferentes grupos, bem como a compreensão das consequências dessas relações
para indivíduos e coletividades.
Não existe uma única forma de explicação sociológica da realidade e estas
dependem de posicionamentos políticos diferenciados, o que confirma o princípio
de que não existe neutralidade científica. O tratamento dos conteúdos de
Sociologia se fundamenta e sustenta em teorias originárias de diferentes
tradições sociológicas, cada uma com seu potencial explicativo. A Sociologia
como disciplina escolar deve acolher as diferentes tradições “explicativas” e ao
mesmo tempo recusar qualquer espécie de “síntese” teórica, assim como
encaminhamentos pedagógicos de “ocasião” carentes de métodos e rigor.
Três diferentes linhas teóricas clássicas, sistematizadas por Émile
Durkheim, Karl Marx e Max Weber, alicerçaram durante todo o século XX, e ainda
fundamentam as concepções sociológicas contemporâneas destacando-se,
também, Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu e Florestam Fernandes.
O ensino da Sociologia no nível médio deve estar centrado nas dimensões
que definem a perspectiva da análise sociológica frente aos fenômenos sociais e
históricos, tendo como suporte a apresentação das doutrinas ou teorias gerais
que marcam o campo disciplinar da Sociologia. Certamente, estes dois aspectos
fundamentais para o ensino da Sociologia não devem ser compreendidos como
caminhos paralelos que nos obrigam a seguir em uma direção ou em outra, mas,
ao contrário, eles podem e deve combinar-se em vários momentos do processo
de ensino.
Faz-se necessário possibilitar ao educando a compreensão das diferentes
formas de organização social e o desenvolvimento de um olhar crítico, explicativo
e interrogador que o conduza à mudança de atitudes a respeito da organização
da sociedade.
O ensino de Sociologia tem como objetivos:
- Desnaturalização das ações que se estabelecem na sociedade;
- Percepção de que a realidade social é histórica e socialmente construída
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- Explicitar e explicar problemáticas sociais concretas e contextualizadas,
desconstruindo pré-noções e pré-conceitos;
- Questionamentos quanto à existência de verdades absolutas, sejam elas na
compreensão do cotidiano, ou na constituição da ciência;
- Inserção do aluno como sujeito social que compreende a sua realidade imediata,
mas que também percebe o que se estabelece além dela;
- Desenvolvimento da “imaginação sociológica”;
- Compreender como se dá o desenvolvimento da sociedade, a sua
transformação no âmbito do setor sócio econômicos, políticos, bem como as
diversidades culturais e a influência que cada ser exerce neste contexto social.
CONTEÚDOS ESTRUTURANTES E BÁSICOS
Entende-se por conteúdos estruturantes e básicos os conhecimentos
fundamentais para cada série do Ensino Médio, considerados importantes para a
formação conceitual dos alunos nas diferentes disciplinas da Educação Básica,
portanto não devem ser reduzidos e nem suprimidos.
Os conteúdos estruturantes e básicos apresentados no quadro devem ser
tomados como ponto de partida para a elaboração do Plano de Trabalho Docente.
O plano é o lugar onde o professor dará aos conteúdos uma abordagem baseada
no contexto histórico, social e político de seus alunos, de maneira que faça
sentido para os educandos, que se encontram inseridos em diferentes sociedades
e culturas.
CONTEÚDOS

CONTEÚDOS BÁSICOS

ESTRUTURANTES
PROCESSO
DE

•

Processo de socialização;

SOCILAIZAÇÃO

•

Instituições

E

AS INSTITUIÇÕES
SOCIAIS

sociais;

Familiares;

Escolares;

e

Religiosas;
Instituições de reinserção (prisões, manicômios,
educandários, asilos, etc.).
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•
CULTURA

E

Desenvolvimento antropológico do conceito de
cultura

INDÚSTRIA

e

sua

contribuição

na

análise

das

diferentes sociedades.

CULTURAL

•

Diversidade cultural;

•

Identidade;

•

Indústria cultural;

•

Meios de comunicação de massa;

•

Sociedade de consumo;

•

Indústria Cultural no Brasil;

•

Questões de gênero;

Culturas afro brasileiras, africanas e indígenas.
• O conceito de trabalho e o trabalho nas
diferentes sociedades;
•
TRABALHO,
PRODUÇÃO

Desigualdades sociais: Estatamentos, castas,
classes sociais;

E

•

CLASSES SOCIAIS.

Organização

do

trabalho

nas

sociedades

capitalistas e suas contradições;
•

Globalização e Neoliberalismo;

•

Relações de trabalho;

• Trabalho no Brasil.
• Formação e desenvolvimento do Estado Moderno;

PODER, POLÍTICA
E IDEOLOGIA.

•

Democracia, autoritarismo, totalitarismo;

•

Estado no Brasil;

•

Conceitos de poder;

•

Conceitos de ideologia;

•

Conceitos de dominação e legitimidade;

•

As expressões da violência nas sociedades
contemporâneas.
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DIREITO,
CIDADANIA

E

MOVIMENTOS
SOCIAIS.

•

Direitos: civis, políticos e sociais;

•

Direitos Humanos;

•

Conceito de cidadania;

•

Movimentos sociais;

•

Movimentos sociais no Brasil;

•

A

questão

ambiental

e

os

movimentos

ambientalistas;
•

A questão das ONG’s.

METODOLOGIA
No ensino de Sociologia propõe-se que sejam redimensionados aspectos
da realidade por meio de uma análise didática e crítica dos problemas sociais.
Neste sentido o ensino de Sociologia será iniciado com uma rápida
contextualização do surgimento da Sociologia, bem como, a apresentação de
suas principais teorias na análise/ compreensão da realidade.
Nessa concepção, levar-se-á em consideração a realidade do educando,
valorizando o conhecimento empírico, respeitando suas necessidades e
características individuais. Os conteúdos básicos serão articulados à realidade,
considerando sua dimensão sócio-histórica, vinculado ao mundo do trabalho, à
ciência, às novas tecnologias, novas informações possibilitando ao aluno o
acesso a conhecimentos elaborados de forma sistematizada, complexa e crítica
da realidade social a qual está inserido.
No estudo da disciplina serão também inseridos temas referentes aos
Desafios Educacionais Contemporâneos e à Diversidade.
O professor utilizará instrumentos metodológicos tais como: leituras,
pesquisas

em

sites,

montagem

de

murais,

programas

jornalísticos,

dramatizações, pesquisas de investigação científica individuais e coletivas,
relatórios, dissertações, teatros, danças, sempre com o objetivo de que os alunos
adquiram novos conhecimentos e possam compreender as problemáticas sociais,
tornando-se capazes de intervir e transformar práticas sociais cristalizadas,
mudando sua forma de olhar os problemas sociais.
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Serão utilizados os seguintes recursos materiais: Livros didáticos; Internet,
meios de comunicação eletrônica; Rádio, quadro, vídeo, DVD, CD Room, TV Pen
drive e outros recursos que a escola oferece.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua, formativa e cumulativa, realizada por meio de
instrumentos diversificados, tais como: debates, textos, resenhas e trabalhos em
grupo que podem ser escritos ou apresentados.
Nas avaliações serão observados os seguintes critérios básicos:
- A apreensão de alguns conceitos básicos da ciência articulados com a
prática social;
- A capacidade de argumentação fundamentada teoricamente;
- A clareza e a coerência na exposição das idéias sociológicas no texto,
oral ou escrito;
- A mudança na forma de olhar para os problemas sociais, assim como a
iniciativa e autonomia para tomar atitudes diferenciadas que rompam com a
acomodação e o senso comum.
Os instrumentos avaliativos de Sociologia serão: registros de reflexões
críticas em debates de textos ou filmes, pesquisas, expressão oral e escrita
debates, produção de textos que demonstrem capacidade de articulação entre
teoria e prática, ou na pesquisa bibliográfica.
Caso o aluno não atinja o desempenho desejado, será oferecida a
recuperação de estudos, através da retomada do conteúdo com novos
encaminhamentos metodológicos, assegurando a possibilidade de aprendizagem
e melhorando consequentemente o seu rendimento na aprendizagem.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
ALBORNOZ, S. O que é Trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1989.
AZEVEDO, F. Princípios de Sociologia: pequena introdução ao estudo da
sociologia geral. São Paulo: Duas Cidades, 1973.
BOSI, E. Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias. 5. ed.
Petrópolis: Vozes, 1981.
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LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. 17. ed. São Paulo: Cortez,
2005.
MARX, K. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Sociologia. 2. ed. Curitiba: SEEDPR, 2006.
Projeto Político pedagógico do Colégio Estadual Papa João XXIII.
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Diretrizes

Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná –
Sociologia. Curitiba, 2008.
WEBER, M. Sociologia. São Paulo: Ática, 1979.
LIVRO DE SOCIOLOGIA – Ensino Médio – SEED – Ano 2008.
INGLÊS
APRESENTAÇÃO:
Desde o início da colonização do território que hoje corresponde ao litoral
brasileiro houve preocupação do Estado Português em promover a educação, a
fim de facilitar o processo de dominação e expandir o catolicismo. Naquele
contexto, coube aos jesuítas a responsabilidade de evangelizar e de ensinar o
latim aos povos que habitavam o território.
O ensino das Línguas Modernas começou a ser valorizado somente depois
da chegada da Família Real Portuguesa em 1808. Em 1809, com a assinatura do
decreto de 22 de julho, pelo príncipe regente D. João VI, instituíram as cadeiras
de inglês e Francês com o objetivo de melhorara instrução pública e de atender
às demandas advindas da abertura dos portos ao comércio. Em 1837, ocorreu a
fundação do Colégio Pedro II, primeiro em nível secundário no Brasil e referência
curricular para outras instituições escolares por quase um século. O currículo do
Colégio se inspirava em moldes franceses e, em seu programa, constava sete
anos de francês, cinco de inglês e três de alemão, cadeira esta criada no ano de
1840. Esse modelo se manteve até 1929. A partir desta data; o Italiano passou a
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compor o currículo até 1931, mas a educação adotada pelos jesuítas com o
ensino dos idiomas clássicos- grego e latim- prevaleceu.
Após a primeira guerra mundial, foram criadas as colônias de imigrantes,
no sul do país, (italianos, alemães, ucranianos, russos, poloneses e japoneses.)
esses imigrantes instituíram escolas para seus filhos, suprindo a falta de escola
do país e uma forma de preservar suas culturas. E nessas escolas, o currículo
centrava no ensino de línguas da sua cultura ascendente, por esta razão que
encontramos culturas bilíngues no país, o português quando ministrado era tido
como Língua Estrangeira.
Em 1917 o governo decidiu fechar as escolas estrangeiras ou de
imigrantes, e a partir de 1918 criou escolas com recursos federais. Em 1930 o
governo de Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Cultura e as
Secretarias de Educação nos Estados, a partir desta data, a Educação do Ensino
Médio passou a ser responsável pela preparação para o ensino superior. Em
1980 a redemocratização do país criou oficialmente Centro de Línguas
estrangeiras Modernas (CELEM), em 1996, a lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), n. 9394, determinou a oferta obrigatória de pelo menos
uma língua estrangeira moderna no ensino fundamental. Em 1999, o MEC
publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais em Língua Estrangeira para o
Ensino Médio, cuja ênfase no ensino da comunicação oral e escrita.
A LEM começou a ser vista e estudada como um instrumento que seja
capaz de construir reflexão sobre a língua e a sociedade e as implicações políticoideológicas, além de promover a ampliação do espaço e a percepção de mundo,
mesmo que em discursos contextualizados, ideologias de outras culturas, são
oportunidades de construir novos significados, buscar novas informações e
relacionar com as que já possui construir novas teorias e assim sucessivamente.
A aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna é de suma importância
para o desenvolvimento de hábitos e reflexões culturais, na construção de
identidades sociais transformadores, inclusão social e o reconhecimento das
diversidades culturais como um instrumento de inclusão social por oportunizar um
alargamento de horizontes e a expansão da capacidade interpretativa e cognitiva,
que o conhecimento da diversidade cultural dos povos oferece, e essa
apropriação se reflete na valorização e o respeito da sua cultura e a do outro.
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O conhecimento de LEM é concretizado pelas redes de divulgação de
informação, notadamente pela TV e pela internet, onde a língua é usada como
forma de proximidade dos povos, a língua se constitui assim um espaço de
comunicação inter-cultural, e é neste intercâmbio que a LEM contribui para a o
processo histórico-social. O cidadão tem que estar em contatos com as relações
de poder e as práticas sociais, constatando seus benefícios para o seu
desenvolvimento cultural e a do seu país, dando oportunidades para que ele
reconheça que a língua se desenvolve dentro de contextos específicos e de
interação social (contexto situacional e cultural), e não isoladamente. È a
constatação de fatos sociais que são historicamente construídos, que levam as
transformações de práticas sociais. Acredita-se que com uma maior consciência
sobre o papel das línguas na sociedade ampliará uma conscientização mais
reflexiva do mundo atual, caracterizado pelo avanço tecnológico e pelo grande
intercâmbio entre os povos.
Com esses objetivos que nortearão o planejamento do ensino de LEM, o
educando terá a oportunidade de construir e entender as diferentes formas de
discurso, analisar e refletir sobre os fenômenos linguísticos e culturais dentro e
fora da cultura, posicionar-se sobre o tema.

E também perceber os

procedimentos de construção de sentidos, tais como: os elementos orais,
fonético-fonológico, léxico-semântico e da sintaxe.
A relação de conteúdos será trabalhada durante as três séries do ensino
médio. A gramática será inserida de acordo com a necessidade do aluno para o
entendimento dos textos que serão trabalhados.
O CONTEÚDO ESTRUTURANTE da disciplina de LINGUA INGLESA é o
discurso como prática social.
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS
- Gêneros textuais
- percepção de intencionalidade conteúdo vinculado, interlocutores, assunto fonte,
papéis sociais representados, valor estético e condições de produção;
- elementos coesivos e marcadores do discurso responsáveis pela progressão
textual encadeamento de ideias e coerência do texto;
- variedade linguística: diferentes registros e graus de formalidade;
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- Diversidade cultural: interna e externa, ou seja, entre as comunidades de língua
estrangeira e / ou as línguas maternas, ainda, no âmbito de uma mesma comuni dade;
-conhecimentos linguísticos: ortografia, fonética e fonologia, elementos gramaticais.
CONTEÚDO ESTRUTURANTE: O DISCURSO COMO PRÁTICA SOCIAL
CONTEÚDOS BÁSICOS
GÊNEROS DISCURSIVOS E SEUS ELEMENTOS
COMPOSICIONAIS.
Caberá ao professor a seleção de gêneros, nas diferentes esferas sociais de
circulação, de acordo com a Proposta Pedagógica Curricular e com o Plano de
Trabalho Docente, adequando o nível de complexidade a cada série.
LEITURA:
•Identificação do tema;
• Intertextualidade;
• Intencionalidade;
•Vozes sociais presentes no texto;
• Léxico;
•Coesão e coerência;
•Marcadores do discurso;
•Funções das classes gramaticais no texto;
•Elementos semânticos;
•Discurso direto e indireto;
•Emprego do sentido denotativo e conotativo no texto;
•Recursos estilísticos (figuras de linguagem);
•Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos
(como aspas, travessão, negrito);
•Variedade linguística.
•Acentuação gráfica;
•Ortografia.
ESCRITA:
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•Tema do texto;
• Interlocutor;
•Finalidade do texto;
• Intencionalidade do texto;
• Intertextualidade;
•Condições de produção;
•Informatividade (informações necessárias para a coerência do texto);
•Vozes sociais presentes no texto;
•Vozes verbais;
•Discurso direto e indireto;
•Emprego do sentido denotativo e conotativo no texto;
• Léxico;
•Coesão e coerência;
•Funções das classes gramaticais no texto;
•Elementos semânticos;
•Recursos estilísticos (figuras de linguagem);
•Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos gráficos
(como aspas, travessão, negrito);
•Variedade linguística;
• Ortografia;
• Acentuação gráfica.
ORALIDADE:
•Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos, etc...;
•Adequação do discurso ao gênero;
•Turnos de fala;
•Vozes sociais presentes no texto;
•Variações linguísticas;
•Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição;
•Diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito;
•Adequação da fala ao contexto;
•Pronúncia.
ESFERAS SOCIAIS DE CIRCULAÇÃO
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ESFERAS SOCIAIS DE

EXEMPLOS DE GÊNEROS

CIRCULAÇÃO

COTIDIANA

LITERÁRIA/ARTÍSTICA

Adivinhas

Diário

Álbum de Família

Exposição Oral

Anedotas

Fotos

Bilhetes

Músicas

Cantigas de Roda

Parlendas

Carta Pessoal

Piadas

Cartão

Provérbios

Cartão Postal

Quadrinhas

Causos

Receitas

Comunicado

Relatos de Experiências

Convites

Vividas

Curriculum Vitae
Autobiografia

Trava-Línguas
Letras de Músicas

Biografias

Narrativas de Aventura

Contos

Narrativas de Enigma

Contos de Fadas

Narrativas de Ficção

Contos de Fadas

Científica

Contemporâneos

Narrativas de Humor

Crônicas de Ficção

Narrativas de Terror

Escultura

Narrativas Fantásticas

Fábulas

Narrativas Míticas

Fábulas

Paródias

Contemporâneas

Pinturas

Haicai

Poemas

Histórias em

Romances

Quadrinhos

Tankas

Lendas

Textos Dramáticos

Literatura de Cordel

CIENTÍFICA

Memórias
Artigos

Relato Histórico

Conferência

Relatório

Debate

Resumo

Palestra

Verbetes
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Pesquisas

ESCOLAR

IMPRENSA

Ata

Relato Histórico

Cartazes

Relatório

Debate Regrado

Relatos de Experiências

Diálogo/Discussão

Científicas

Argumentativa

Resenha

Exposição Oral

Resumo

Júri Simulado

Seminário

Mapas

Texto Argumentativo

Palestra

Texto de Opinião

Pesquisas

Verbetes de Enciclopédias

Agenda Cultural

Fotos

Anúncio de Emprego

Horóscopo

Artigo de Opinião

Infográfico

Caricatura

Manchete

Carta ao Leitor

Mapas

Carta do Leitor

Mesa Redonda

Cartum

Notícia

Charge

Reportagens

Classificados

Resenha Crítica

Crônica Jornalística

Sinopses de Filmes

Editorial

Tiras

Entrevista (oral e
N

escrita)
Anúncio

Músicas

ER

Caricatura

Paródia

S

Cartazes

Placas

PUBLICITÁRIA

Comercial para TV

Publicidade Comercial

Email

Publicidade Institucional

Folder

Publicidade Oficial

Fotos

Texto Político

Slogan
Abaixo-Assinado

Debate Regrado
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POLÍTICA

JURÍDICA

Assembleia

Discurso Político “de

Carta de Emprego

Palanque”

Carta de Reclamação

Fórum

Carta de Solicitação

Manifesto

Debate

Mesa Redonda

Boletim de Ocorrência

Panfleto
Estatutos

Constituição Brasileira

Leis

Contrato

Ofício

Declaração de Direitos Procuração
Depoimentos

Regimentos

Discurso de Acusação

Regulamentos

Discurso de Defesa
Bulas

Requerimentos
Relato Histórico

Manual Técnico

Relatório

Placas

Relatos de Experiências

PRODUÇÃO E

Científicas

CONSUMO

Resenha
Resumo
Seminário
Texto Argumentativo
Texto de Opinião

MIDIÁTICA

Blog

Verbetes de Enciclopédias
Reality Show

Chat

Talk Show

Desenho Animado

Telejornal

E-mail

Telenovelas

Entrevista

Torpedos

Filmes

Vídeo Clip

Fotoblog

Vídeo Conferência

Home Page
Os conteúdos relacionados às relações étnico-raciais, através das Leis
10.639/03 e 11.645/2008 o trabalho acontecerá concomitantemente à disciplina
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visando o reconhecimento, valorização, identidade e culturas dos afro-brasileiros e
indígenas.
Os temas referentes aos Desafios Educacionais Contemporâneos e da
Diversidade.
METODOLOGIA
A partir do Conteúdo Estruturante: Discurso como prática social será
trabalhada questões linguísticas, sociopragmáticas, culturais e discursivas, bem
como as práticas do uso da língua: leitura, oralidade e escrita. A prática
pedagógica da disciplina de Língua Inglesa será o texto, verbal e não-verbal,
como unidade de linguagem em uso, esclarecendo que professor deve abordar os
gêneros textuais em atividades diversificadas, analisando a função, composição e
o grau de informação presente, intertextualidade e os recursos coesivos,
coerência deixando de priorizar a gramática, priorizando o texto, proporcionando
ao aluno o acesso a textos, despertando uma prática analítica e crítica, que
ampliem os seus conhecimentos linguísticos sócios-culturais e descubram as
implicações sociais, históricas e ideológicas presentes num discurso no qual se
revele o respeito às diferenças culturais, crenças e valores.
Na abordagem de leitura discursiva, o processo cognitivo relevante porque
possibilita construir novos conhecimentos, a partir daqueles existentes na
memória do leitor, os quais são ativados e relacionados às informações
materializadas no texto. Com isso, as experiências dos alunos e o conhecimento
de mundo serão valorizados.
O trabalho com a leitura deve ir além do superficial, linear, onde o aluno
busca respostas visualizando no próprio texto, portanto sem refletir.
Destaca-se ainda, que o trabalho com a produção de textos na aula de
Língua Estrangeira Moderna precisa ser concebido como um processo dialógico
ininterrupto, no qual se escreve sempre para alguém de quem se constrói uma
representação.
O professor deve criar condições para que o aluno não seja um leitor
ingênuo, mas que seja crítico, reaja aos textos com os quais se depare e entenda
que por trás deles há um sujeito, uma história, uma ideologia e valores
particulares e próprios da comunidade em que está inserido. Da mesma forma, o
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aluno

deve

ser

instigado

a

buscar

respostas

e

soluções

aos

seus

questionamentos, necessidades e anseios relativos à aprendizagem.
As estratégias específicas da oralidade têm como objetivo expor os alunos
a textos orais, pertencentes aos diferentes discursos, lembrando que na
abordagem discursiva, a oralidade é muito mais do que o uso funcional da língua,
é aprender a expressar idéias, mesmo que com limitações.
Na prática pedagógica oral, também é viável uma diversidade de gêneros
para o uso da linguagem, percebendo-se que existe a necessidade de adequação
da variedade linguística para as diferentes situações, tal como ocorre na escrita,
sendo importante que o aluno se familiarize com os sons específicos da língua
que está aprendendo.
Com relação à escrita, ela deve ser vista como uma atividade
sociointeracional, ou seja, significativa. O professor precisa direcionar as
atividades de produção textual definindo em seu encaminhamento para a
produção priorizando a compreensão do texto para quem está sendo emitido,
tendo como finalidade o conhecimento real. O aluno vai produzir um diálogo
imaginário, fundamental para a construção do seu texto e de sua coerência.
Nesse sentido, a produção deve ter sempre um objetivo claro.
Nos textos de literatura, serão trabalhadas as reflexões sobre a ideologia e
a construção da realidade fazendo parte da produção do conhecimento, parcial,
complexo e dinâmico, dependente do contexto e das relações de poder. Assim,
ao apresentar textos literários aos alunos, devem-se propor atividades que
colaborem para que ele analise os textos e os perceba como prática social de
uma sociedade em um determinado contexto sociocultural.
As Esferas de Circulação de Circulação são marcadas dentro dos gêneros
textuais, e o trabalho será focado possibilitando a reflexão, a organização, análise
coletiva do texto e individual.
Os livros didáticos serão utilizados, para realização de algumas atividades
de sala, porém o professor utilizará outros materiais, como: TV multimídia,
transparências pesquisas bibliográficas, sites, livro didático do Estado do Paraná,
apresentações, teatros, danças, músicas dando-lhes um caráter dinâmico e
participativo, análises críticas de jornais, documentários, textos sobre os temas
referentes aos Desafios Educacionais Contemporâneos e da Diversidade.
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AVALIAÇÃO
A

avaliação

é

contínua,

cumulativa

e

processual,

refletindo

o

desenvolvimento global do aluno e considerando as características individuais e
os componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos, sendo realizada através dos conteúdos
aplicados e utilizando-se métodos e instrumentos diversificados, devendo ser
considerados os resultados obtidos durante todo período letivo, num processo
contínuo expressando o seu desenvolvimento, observando-se os avanços e as
necessidades detectadas, caso o aluno não tenha atingido o desempenho
esperado será retomado o conteúdo oportunizando a recuperação do conteúdo e
da nota, prevalecendo em caráter substitutivo onde prepondera a maior nota.
A verificação do aproveitamento escolar será sobre o desempenho do
aluno nas diferentes situações de aprendizagem. Verificando a construção de
significados na interação com textos, nas produções, na leitura e oralidade, será
observado a aprendizagem dos alunos através de participação e o engajamento
discursivo na sala de aula na atuação social.
Na avaliação serão observadas as estratégias de leitura, como inferir
significados, estabelecer relações entre texto e contexto e reconhecer marcadores
linguísticos característicos do texto escrito. É também, a capacidade de utilizar o
conhecimento prévio de mundo e da língua.
O processo avaliativo é contínuo, em sala de aula, com apresentação de
leituras de forma crítica e discussão sobre os assuntos abordados.
O aluno será avaliado em um todo, no processo pedagógico, nos trabalhos
individuais ou em grupos, provas, interação verbal - desenvolvimento de ideias e
produções textuais. O aluno também será avaliado pelo professor, através de
observação diária e instrumentos variados, selecionados de acordo com cada
conteúdo e/ou objetivo proposto conforme o trabalho realizado e explicito no plano
de trabalho docente, segundo orientação das DCEs, Projeto Político Pedagógico
e Regimento Escolar.
CRITÉRIOS:
Na oralidade: O professor considera a avaliação mediante os comandos que o
aluno realiza com o outro, observando a clareza de ideias, a pronuncia das
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palavras, a participação ativa nos diálogos e utilização consciente de expressões
faciais corporais, gestuais, pausas e entonação nas exposições orais, entre outros
elementos linguísticos.
Na leitura: serão avaliadas as estratégias que os alunos empregam a
compreensão do texto lido, o sentido construído, as relações dialógicas entre os
textos, a interpretação e a reflexão que o aluno faz do texto.
Na escrita: é preciso ver o texto do aluno como uma fase do processo de
produção, nunca como produto final.
O texto escrito será avaliado nos seus aspectos discursivo - textuais,
verificando: a adequação à proposta e ao gênero solicitado, e se a linguagem está
de acordo com o contexto exigido, a elaboração de argumentos consistentes, a
coesão e coerência textual, a organização dos parágrafos.
Na Análise Linguística: será avaliado o seu aspecto discursivo, textual e
gramatical.
Os gêneros linguísticos serão avaliados sob uma prática reflexiva e
contextualizados que lhes possibilitem compreender esses elementos no interior
do texto.

Dessa forma, o professor poderá avaliar, por exemplo, o uso da

linguagem formal e informal, a ampliação lexical, a percepção dos efeitos de
sentidos causados pelo uso de recursos linguísticos e estilísticos.
Na Literatura: O professor poderá avaliar a parte de produção do conhecimento
do texto, atitude critica e transformadora com relação ao discurso apresentado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
GIDDENS, A, BECK, U. E LASH, S. (1997). Modernização reflexiva trad.

de

Magda Lopes. São Paulo, Ed da Unesp.
GIROUX, H.A. (2000) Teaching to transgress. Education as the pratice of
freedom. Nova York, Routledge.
MOITA LOPES, LP. (1996/2000). Oficina de lingüística aplicada. Campinas,
Mercado das letras.
DIRETRIZES CURRICULARES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA PARA
O ENSINO MÉDIO. (2008).
LIVRO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA – Ensino Médio – SEED – Ano
2008.
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CORACINE, Maria J. (1999) O LD nos discursos da lingüística aplicada e da sala
de aula. In:- .(org). Interpretação, autoria e legitimação do LD: Língua Materna e
LE. 1. ed. Campinas, SP, SP: Pontes.
NEUZA, Clara Maria Eliana. Inglês para o Ensino Médio A lei 10.639, Lei afrobrasileira.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – Colégio Estadual Papa João XXIII.
REGIMENTO ESCOLAR - Colégio Estadual Papa João XXIII.
ESPANHOL
APRESENTAÇÃO:
Desde o início da colonização do território que hoje corresponde ao litoral
brasileiro houve preocupação do Estado Português em promover a educação, a
fim de facilitar o processo de dominação e expandir o catolicismo. Naquele
contexto, coube aos jesuítas a responsabilidade de evangelizar e de ensinar o
latim aos povos que habitavam o território.
O ensino das Línguas Modernas começou a ser valorizado somente depois
da chegada da Família Real Portuguesa em 1808. Em 1809, com a assinatura do
decreto de 22 de julho, pelo príncipe regente D. João VI, instituíram as cadeiras
de inglês e Francês com o objetivo de melhorar a instrução pública e de atender
às demandas advindas da abertura dos portos ao comércio. Em 1837, ocorreu a
fundação do Colégio Pedro II, primeiro em nível secundário no Brasil e referência
curricular para outras instituições escolares por quase um século. O currículo do
Colégio se inspirava em moldes franceses e, em seu programa, constava sete
anos de francês, cinco de inglês e três de alemão, cadeira esta criada no ano de
1840. Esse modelo se manteve até 1929. A partir desta data; o Italiano passou a
compor o currículo até 1931, mas a educação adotada pelos jesuítas com o
ensino dos idiomas clássicos- grego e latim- prevaleceu.
Após a primeira guerra mundial, foram criadas as colônias de imigrantes,
no sul do país, (italianos, alemães, ucranianos, russos, poloneses e japoneses.)
esses imigrantes instituíram escolas para seus filhos, suprindo a falta de escola
do país e uma forma de preservar suas culturas. E nessas escolas o currículo
centrava no ensino de línguas da sua cultura ascendente, por esta razão que
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encontramos culturas bilíngues no país, o português quando ministrado era tido
como Língua Estrangeira.
Em 1917 o governo decidiu fechar as escolas estrangeiras ou de
imigrantes, e a partir de 1918 criou escolas com recursos federais. Em 1930 o
governo de Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Cultura e as
Secretarias de Educação nos Estados, a partir desta data, a Educação do Ensino
Médio passou a ser responsável pela preparação para o ensino superior. Em
1980 a redemocratização do país criou oficialmente Centro de Línguas
estrangeiras Modernas (CELEM), em 1996, a lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), n. 9394, determinou a oferta obrigatória de pelo menos
uma língua estrangeira moderna no ensino fundamental. Em 1999, o MEC
publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais em Língua Estrangeira para o
Ensino Médio, cuja ênfase no ensino da comunicação oral e escrita.
A LEM começou a ser vista e estudada como um instrumento que seja
capaz de construir reflexão sobre a língua e a sociedade e as implicações políticoideológicas, além de promover a ampliação do espaço e a percepção de mundo,
mesmo que em discursos contextualizados, ideologias de outras culturas, são
oportunidades de construir novos significados, buscar novas informações e
relacionar com as que já possui construir novas teorias e assim sucessivamente.
A aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna é de suma importância
para o desenvolvimento de hábitos e reflexões culturais, na construção de
identidades sociais transformadores, inclusão social e o reconhecimento das
diversidades culturais como um instrumento de inclusão social por oportunizar um
alargamento de horizontes e a expansão da capacidade interpretativa e cognitiva,
que o conhecimento da diversidade cultural dos povos oferece, e essa
apropriação se reflete na valorização e o respeito da sua cultura e a do outro.
O conhecimento de LEM é concretizado pelas redes de divulgação de
informação, notadamente pela TV e pela internet, onde a língua é usada como
forma de proximidade dos povos, a língua se constitui assim um espaço de
comunicação intercultural, e é neste intercâmbio que a LEM contribui para a o
processo histórico-social. O cidadão tem que estar em contatos com as relações
de poder e as práticas sociais, constatando seus benefícios para o seu
desenvolvimento cultural e a do seu país, dando oportunidades para que ele
reconheça que a língua se desenvolve dentro de contextos específicos e de
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interação social (contexto situacional e cultural), e não isoladamente. È a
constatação de fatos sociais que são historicamente construídos, que levam as
transformações de práticas sociais. Acredita-se que com uma maior consciência
sobre o papel das línguas na sociedade ampliará uma conscientização mais
reflexiva do mundo atual, caracterizado pelo avanço tecnológico e pelo grande
intercâmbio entre os povos.
Com esses objetivos que nortearão o planejamento do ensino de LEM, o
educando terá a oportunidade de construir e entender as diferentes formas de
discurso, analisar e refletir sobre os fenômenos linguísticos e culturais dentro e
fora da cultura, posicionando-se sobre o tema. E também perceber os
procedimentos de construção de sentidos, tais como: os elementos orais,
fonético-fonológico, léxico-semântico e da sintaxe.
A Lei 11.161, que tornou obrigatória a oferta de Língua Espanhola nos
estabelecimentos de Ensino Médio ressaltando que a oferta é obrigatória para a
escola, porém, com matrícula facultativa para o aluno.
A relação de conteúdos será trabalhada durante as três séries do ensino
médio. A gramática será inserida de acordo com a necessidade do aluno para o
entendimento dos textos que serão trabalhados.
O conteúdo estruturante da disciplina de língua Espanhola é o discurso
enquanto prática social que é efetivada por meio da prática discursiva as quais
envolvem a leitura, a oralidade e a escrita.

RELAÇÃO DE CONTEÚDOS BÁSICOS:
- Gêneros textuais
- percepção do conteúdo vinculado, interlocutores, assunto fonte, papéis sociais
representados, intencionalidade, valor estético e condições de produção;
- elementos coesivos e marcadores do discurso responsáveis pela progressão
textual encadeamento de ideias e coerência do texto;
- variedade linguística: diferentes registros e graus de formalidade;
- Diversidade cultural: interna e externa, ou seja, entre as comunidades de língua
estrangeira e / ou as línguas maternas, ainda, no âmbito de uma mesma comuni dade;
-conhecimentos linguísticos: ortografia, fonética e fonologia.
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CURSO BÁSICO DO CELEM (02 ANOS DE DURAÇÃO)
CONTEÚDOS BÁSICOS - P1 CARGA HORÁRIA – 160 HHORAS
ESFERA SOCIAL DE CIRCULAÇÃO E SEUS GÊNEROS TEXTUAIS
Esfera

Esfera

Esfera produção

Esfera jornalística de

cotidiana de

publicitária de

de circulação:

circulação:

circulação:

circulação:

Bilhete

Anúncio

Carta pessoal

Comercial para Embalagem

Cartum

Cartão

radio

Placa

Charge

felicitações

Folder

Regra de jogo

Entrevista

Cartão postal

Paródia

Rótulo

Horóscopo

Convite

Placa

Letra

Bula

Anúncio classificados

Reportagem

de Publicidade
Sinopse de filme

música

Comercial

Receita

Slogan

culinária
Esfera

Esfera escolar

Esfera literária

Esfera midiática de

de circulação:

de circulação:

circulação:

artística de
circulação:
Autobiografia

Cartaz

Conto

Correio eletrônico (e-

Biografia

Diálogo

Crônica

mail)

Exposição oral

Fábula

Mensagem

Mapa

História

Resumo

quadrinhos

Telejornal

Poema

Telenovela

•

de

texto

em (SMS)

Videoclipe
Cada esfera traz exemplos de gêneros que poderão ser explorados no
decorrer do curso. Cabe ao professor elencar somente os que serão
trabalhados em cada série, visando o bom desempenho de seus alunos.
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PRÁTICA DISCURSIVA: Escrita
Fatores de textualidade centrada no leitor:
Tema do texto;
Conteúdo temático do texto;
Elementos composicionais do gênero;
Propriedades estilísticas do gênero;
Aceitabilidade do texto;
Finalidade do texto;
Informatividade do texto;
Intencionalidade do texto;
Situacionalidade do texto;
Papel do locutor e interlocutor;
Conhecimento de mundo;
Temporalidade;
Referência textual.
Fatores de textualidade centrada no texto:
Intertextualidade;
Partículas conectivas básicas do texto;
Vozes do discurso: direto e indireto;
Léxico: emprego de repetições, conotação, denotação, polissemia, formação
das palavras, figuras de linguagem;
Emprego de palavras e/ou expressões com mensagens implícitas e explicitas;
Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das classes gramaticais no
texto, pontuação, figuras de linguagem, recursos gráficos (como aspas,
travessão, negrito);
Acentuação gráfica;
Ortografia;
Concordância verbal e nominal.
PRÁTICA DISCURSIVA: ORALIDADE
Fatores de textualidade centrada no leitor:
Tema do texto;
Aceitabilidade do texto;
Finalidade do texto;
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Informatividade do texto;
Intencionalidade do texto;
Situacionalidade do texto;
Papel do locutor e interlocutor;
Conhecimento de mundo;
Elementos extralinguísticos: entonação, pausas, gestos;
Adequação do discurso ao gênero;
Turnos de fala;
Variações linguísticas.
Fatores de textualidade centrada no texto:
Marcas linguísticas: coesão, coerência, gírias, repetição, recursos semânticos;
Adequação da fala ao contexto (uso de distintivos formais e informais como
conectivos, gírias, expressões, repetições);
Diferenças e semelhanças entre o discurso oral ou escrito.
METODOLOGIA
O trabalho com a Língua Estrangeira parte do entendimento do papel das
línguas na sociedade como possibilidades de conhecer, expressar e transformar
modos de entender o mundo e de construir significados. As aulas serão
apresentadas com de textos de diferentes autores, tópicos, ilustração,
exemplificação focalizando os diversos gêneros linguísticos. O professor realizará
a orientação para os trabalhos de pesquisa. Apresenta situações onde o aluno
poderá refletir sobre o tema proposto, argumentar e dar a sua opinião.

As

atividades em grupo serão orientadas pelo professor através de pesquisa literária,
de análise crítica de textos informativos.
A prática pedagógica com poesias e músicas em sala de aula será
realizada em grupo, proporcionando a socialização do aluno.
A leitura e vocabulário na Língua Espanhola serão apresentados aos
alunos em situações cotidianas, como por exemplo, em jogos de videogame, emails, músicas e anúncios (propagandas e outdoors). Através desse processo é
que a língua não Materna (espanhola) deve ser introduzida ao aluno. Após a
leitura, discutir o que foi lido, relacionar o conteúdo com o conhecimento ou
experiência do aluno e estimular leituras e atividades complementares. Cabe ao
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educador a tarefa de diversificar a aula possibilitando diferentes formas de
aprender os conhecimentos linguísticos, tais como artigos, verbos, pronomes e
ortografia. O trabalho pedagógico acontecerá conforme a aprendizagem do aluno
for acontecendo.
Os trabalhos em sala serão realizados através da comunicação verbal,
escrita, oral e visual. Os textos serão utilizados para oportunizar o contato do
aluno com as diferentes esferas sociais de circulação de gênero, informativos e
de opinião, identificando suas diferenças estruturais e funcionais, sendo coerente
ao público que se destina além de servir de fonte para apresentação, exploração
e questionamentos dos aspectos gramaticais, vocabulários e estratégias de
leitura. O Texto deve ser entendido como unidade de sentido, que pode ser oral,
escrito, verbal e não verbal ele será o ponto de partida da aula LEM.
A aplicação da língua em sala de aula se dará de forma diversificada com
uso de Transparências, TV multimídia com textos gravados, músicas, clipes e filmes DVDs, textos obtidos via internet, Obras suplementares, gramática, uso do
dicionário, meios de comunicação eletrônica, laboratório de informática e os recursos que a escola oferece, para que o aluno possa assimilar melhor os conteúdos
e demonstrar através da escrita, vocabulários e produções de textos a forma de
usá-los com coesão e coerência.

AVALIAÇÃO:
A verificação do aproveitamento escolar será sobre o desempenho do
aluno nas diferentes situações de aprendizagem. Verificando a construção de
significados na interação com textos e nas produções textos e na oralidade, tendo
em vista que vários significados são possíveis e válidos, desde que propriamente
justificados, será observado a aprendizagem dos alunos através de participação e
o engajamento discursivo na sala de aula.
Para as práticas de escrita serão avaliadas as produções realizadas pelos
alunos. A oralidade será analisada através da participação e do engajamento
discursivo, de diferentes formas: professor/aluno, aluno/aluno, na interação nas
conversas em Língua Materna e Língua Estrangeira.
Na avaliação serão observadas as estratégias de leitura, como inferir
significados, estabelecer relações entre texto e contexto e reconhecer marcadores

126

linguísticos característicos do texto escrito. É, também, estimulada a capacidade
de utilizar o conhecimento prévio de mundo e da língua para facilitar a
aprendizagem.
A avaliação consistirá em processo contínuo, além de exercícios em sala
de aula, apresentação das leituras de forma crítica e discussão sobre os assuntos
abordados.
O aluno será avaliado em um todo, no processo pedagógico, nos trabalhos
individuais ou em grupos, atividades escritas, orais, na interação verbal e no
desenvolvimento de ideias e produção textual.
A avaliação acontece de forma contínua, formativa e cumulativa no
decorrer

do

processo

ensino-aprendizagem

por

meio

de

instrumentos

diversificados citados acima.
A recuperação de conteúdos tanto na oralidade quanto na escrita, será no
momento que o aluno demonstrar dificuldades na leitura e na escrita, a
recuperação de nota e de conteúdo acontecerá no decorrer do bimestre.
A valiação da aprendizagem necessita , para cumprir o
seu verdadeiro significado assumir a função de subsidiar a
construção da aprendizagem bem sucedida . a condição
necessária para que isso aconteça e que a avaliação deixe de ser
utilizada como um recurso de autoridade que decide sobre os
destinos do educando, e assuma o papel de auxiliar o crescimento
– LUCKESI (2005, p.166).
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MARCO OPERACIONAL
INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS:
•

A equipe docente e pedagógica Incentiva os alunos a prosseguir nos
estudos posteriores ao Ensino Médio, visitando universidade, viagens de
estudos, divulgação de cursos incentivando a prestarem o exame do
ENEM, participação na Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada de
Língua Portuguesa, Programa Viva Escola (Preparatório Para O Vestibular)
CELEM, e a divulgação do PROUNI com a intenção de que o aluno
conheça e faça a sua opção para o seu projeto de vida;

•

Para minimizar a rotatividade no ambiente escolar, o coletivo sugere que a
SEED, convoque os professores aprovados em concurso e ou faça novo
concurso;

•

Quando aos educandos que residem na Zona Rural faltam devido ao
tempo chuvoso, os professores retomam o conteúdo para que os mesmos
não sejam prejudicados na aprendizagem;
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•

O aluno com cinco ausências consecutivas é comunicado a família para
encaminhá-lo para a escola, caso o retorno do aluno não aconteça, a
equipe pedagógica preenche a ficha FICA e encaminha para o Conselho
Tutelar em caso de necessidade o Conselho Tutelar encaminha para a
promotoria.

•

É realizado atendimento individualizado do professor para o aluno quando
há necessidade. O professor acompanha a frequência, aprendizagem,
participação e socialização dos alunos através de produções orais e
escritas, trabalhos em grupos, atividades extra classe, seminários,
palestras e jogos.

•

Quando surgem problemas que os professores não conseguem resolver
em sala de aula, são encaminhados para equipe pedagógica, que procura
o aluno primeiramente para se inteirar do problema e os casos mais sérios
são comunicados a família.

•

Quanto ao Laboratório de Informática do Paraná Digital, se encontra
instalado com impossibilidades de acesso a internet, sendo que as
providencias cabíveis foram tomadas e enviadas ao setor competente.

•

A escola recebeu os equipamentos para o laboratório de informática do
PROINFO, está instalado, sem acesso a internet por problemas técnicos.

•

A direção do Colégio disponibilizou também um computador com
impressora para o uso dos professores, na sala hora atividade para
pesquisas e realização das suas atividades;

•

Os professores solicitam junto ao NRE cursos de formação para as
atividades laboratoriais e se possível um agente de execução para auxiliar
nas atividades de práticas pedagógicas;

•

Realizar um levantamento dos exemplares que não estão viáveis para o
manuseio, solicitando a substituição de exemplares novos via NRE.

•

Solicitar recursos do Estado para realizar as adaptações necessárias no
prédio para que possa atender melhor os alunos com deficiência.

•

A Equipe pedagógica orienta os professores quanto a procedimentos e a
metodologia adequada para atender os alunos com necessidades
educacionais especiais;
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•

Requerer junto a SEED e NRE cursos de formação continuada para que os
profissionais realizem um atendimento de qualidade aos alunos com
necessidades especiais;

•

Realizar entre os professores estudos e trocas de experiências para melhor
atender os alunos com dificuldades de aprendizagem e ou necessidades
educacionais especiais;

•

Para evitar a evasão e a repetência, o coletivo da escola solicita um
professor para atender em sala multifuncional no contra turno os alunos
que apresentam dificuldades de aprendizagem;

•

Quanto às famílias que tem filhos estudando no Colégio e que migram pra
regiões por motivo de trabalho temporário é realizado um trabalho de
conscientização para que os alunos fiquem em prejuízos na aprendizagem.

•

Na reunião para a escolha da matriz para o ano de 2011, contou com a
presença dos professores que atuam no Colégio, representantes do grêmio
estudantil puderam opinar na decisão, respeitando o principio da equidade;

•

A disciplina de Geografia realiza um trabalho que muito contribui para o
desenvolvimento dos educandos são viagens de estudos de cunho
pedagógico à Foz do Iguaçu, às Três Pontes, Usina, assentamentos,
Aterro Sanitário, Separação do Lixo Reciclável, Reflorestamento das Matas
Ciliares,

fronteiras

interestaduais,

municipais

e

internacionais

proporcionando aos alunos um conhecimento científico contextualizado
que é produzido histórica e coletivamente pela humanidade;
•

O FAP “Festival de arte” é uma atividade curricular desenvolvida a partir da
disciplina de Arte que influencia e incentiva a participação de todos os
profissionais da educação e órgãos colegiados culminando num evento de
apresentações artísticas entre alunos, professores, funcionários, pais e
demais pessoas da comunidade;

•

Para minimizar a evasão apresentada nos programas, CELEM e E-TEC
BRASIL) a equipe pedagógica realizará um trabalho de conscientização e
acompanhamento junto aos discentes e a comunidade sobre a importância
dos cursos oferecidos para a melhoria da aprendizagem, formação e
conhecimento pessoal e profissional;
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•

Nos encontros promovidos pela escola, realizam se estudos e avaliações
do trabalho escolar analisando os aspectos qualitativo e quantitativo
necessários ao desenvolvimento do sistema de ensino, envolvendo
pedagógico, financeiro e o social da escola. Esses encontros são
realizados com a APMF e Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e entidades
externas;

•

Organizar um cronograma em contra turno para formação continuada do
Grêmio Estudantil, APMF e Conselho Escolar informando com precisão a
sua atuação na escola;

•

A Direção da escola e Equipe Pedagógica busca maior participação dos
órgãos colegiados em reuniões envolvendo-os nas discussões e decisões
tomadas no âmbito escolar, atribuindo-lhes responsabilidades para que
haja comprometimento com as questões levantadas e suas possíveis
soluções sempre mediadas pela equipe pedagógica e direção;

•

No início do ano letivo, realiza-se a escolha do representante de turma, as
turmas do Colégio têm o seu representante, vice e professor conselheiro
que na oportunidade são escolhidos através do voto dos alunos de cada
sala.

Este

trabalho

com

os

alunos representantes

de

turma

é

acompanhado pela equipe pedagógica para que possam tomar ciência dos
projetos e normas da escola de forma participativa, nos Conselhos de
Classe e em algumas decisões que se faça necessária;
•

Os alunos sempre participam dos eventos promovidos pela SEED com a
devida autorização dos pais e ou responsáveis e acompanhados de
professores;

•

Os professores necessitam de um estudo mais intenso para trabalhar os
temas relacionados aos

desafios educacionais contemporâneos e

diversidade cultural, para terem mais segurança ao tratar desses temas;
•

No inicio do ano letivo os pais são convidados para conhecer a proposta
pedagógica da escola, o processo avaliativo, o regimento escolar e o plano
de ação docente do professor. É feito também um trabalho com os pais
sobre os direitos e deveres dos alunos, considerando o início e o término
das aulas, frequência, o calendário escolar, em fim todo o processo que
abrange a aprendizagem;
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•

Os pais também comparecem à escola para acompanhar o rendimento
educacional do filho, que acontece e por turma. A Equipe Pedagógica
informa os pais sobre as dificuldades de aprendizagens e o desempenho
do aluno, conscientizando-os e incentivando-os sobre a importância de
acompanhar as atividades educacionais do seu filho oferecendo-lhe apoio
e valorizando sua aprendizagem. Este trabalho acontece em contra turno,
com reuniões e outras atividades que a escola oferece. A escola também
convida os pais para conhecer e valorizar os trabalhos dos alunos como:
exposição, festa junina, Festival de arte e jogos;

•

A TV Paulo Freire está à disposição dos profissionais da educação, ficando
ligada todo período de expediente na sala dos professores, assim nas
horas-atividades individuais, no intervalo, início dos trabalhos todos podem
assistir a programação.

•

A hora-atividade é organizada por área de conhecimento, facilitando a
troca de experiência, estudo, planejamento, discussão, reflexão, tomadas
de decisão entre os professores da área e trabalhos orientados pelos
pedagogos da escola e equipe de ensino no NRE.

•

Durante o ano os professores desenvolvem em seus planejamentos
assuntos pertinentes Cultura Afro Africana Brasileira e Educação Indígena
articulada aos seus conteúdos de forma que o acervo dos trabalhos são
apresentados à comunidade escolar e local no dia dedicado à consciência
negra, dia 20 de novembro.;

•

Todos esses trabalhos desenvolvidos na escola visam à culminância para
um momento específico, baseando-se na pedagogia Histórico Cultural que
possibilita à socialização do conhecimento, a construção da cidadania e a
interação Escola/Comunidade;

•

Os professores reutilizam os materiais das avaliações do ENEM, os índices
de aprovação e nesta oportunidade aproveitam para conscientizar os
alunos a participarem das avaliações com intuito de cursarem uma
universidade;

•

Através da Formação continuada nas semanas pedagógicas e do NRE
Itinerante e a construção da Proposta Pedagógica Curricular, do Projeto
Político Pedagógico e plano de ação docente e de gestão, percebeu-se
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que e o coletivo da escola obteve avanços consideráveis e vem
melhorando seu desempenho profissional;
•

A equipe pedagógica organiza fichas de pré-conselho para trabalhar com
os alunos e com os professores, que são preenchidas por bimestre sobre a
orientação e acompanhamento da pedagoga. No pré-conselho com os
alunos são analisados os problemas que surgem como aprendizagem,
metodologia,

disciplina,

recursos

pedagógicos

utilizados

para

a

aprendizagem, frequência e compromisso com os estudos. Em seguida é
realizado o pré-conselho com o professor que analisa a situação
educacional do aluno individualmente, verificando o desempenho da
aprendizagem, o compromisso, a frequência, a socialização, a disciplina e
propondo medidas de intervenções pedagógicas, acatando e apresentando
sugestões para tomadas de decisão. As ações pedagógicas levantadas
são tratadas no Conselho de classe com todos os professores, alunos
representantes de turma, pedagoga e diretora.
•

Com essas fichas preenchidas a cada bimestre a equipe pedagógica tem
subsídios para conscientizar professores e alunos sobre a aprendizagem
os resultados obtidos e outros assuntos que possam surgir.

•

As informações referentes à documentação são registradas como: notas,
médias, faltas, saber se o aluno é transferido ou desistente, são colhidas
no conselho de classe ou em conversas com os professores na hora
atividade;

•

O conselho de classe é espaço privilegiado de reflexão pedagógica
avaliativa a respeito das dificuldades apresentada sendo uma oportunidade
para as tomadas de decisões referentes a metodologias, disciplina,
critérios de avaliação e trocas de experiências entre os participantes;

•

Temos no Conselho de Classe a participação da direção, equipe
pedagógica, equipe docente e representantes de turma, todos são
conscientes da sua responsabilidade, do compromisso e respeito para
participar ativamente desse momento;

•

A participação do aluno no Conselho de Classe contribui para alguma
intervenção necessária, pois o aluno representante de turma convive mais
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tempo com os colegas e professores. Este trabalho é orientado pela equipe
pedagógica que fará as intervenções necessárias;
•

O pós conselho acontece a partir das reflexões, análises e medidas
apresentadas no Conselho de classe neste momento é realizado um
trabalho de orientação individual e coletiva aos alunos e quando necessário
os pais são convidados a vir na escola para acompanhar a aprendizagem
do filho, frequência, responsabilidades com a entrega de trabalhos,
participação nas aulas e outras decisões tomadas pelo coletivo, visando à
melhoria no processo ensino aprendizagem;

•

O sistema de avaliação do Colégio Papa João XXIII é formativa,
processual, contínua, cumulativa e somatória, regimentado por média
bimestral, são realizadas no mínimo três avaliações em cada bimestre não
ultrapassando o valor 5,0 (cinco) e ao final do bimestre as três avaliações
oferecidas terão somatória no valor dez (10,0). Os instrumentos de
avaliação devem ser diversificados, podendo o professor aplicar quantos
for necessário para oportunizar ao aluno todo o conhecimento científico.

•

A recuperação de estudos acontece através da retomada do conteúdo
avaliado, com diferentes abordagens metodológicas oportunizando ao
educando a recuperação do conteúdo e da nota, o valor é substitutivo
prevalecendo sempre a maior nota. A substituição da nota poderá ser
efetuada ao longo do processo de avaliação e recuperação do bimestre;

•

O processo de recuperação acontece a cada conteúdo ministrado sendo
registrado, é cumulativo e teórico, ou seja, ao final do bimestre, o professor
escolhe um ou mais instrumentos avaliativos para proporcionar aos alunos
a recuperação do conteúdo e da nota, porém as avaliações atribuídas à
atividades práticas coletivas e/ou individuais não serão recuperadas pela
inviabilidade de procedimento, mas os conteúdos trabalhados poderão ser
recuperados por outro instrumento. As atividades citadas são: participação
em interclasses, torneios, danças, música, teatros, eventos culturais, etc.;

•

Avaliação do trabalho pedagógico da escola é feita em reuniões
pedagógicas

previstas

em calendário

escolar, nos momentos

de

capacitação, planejamento e replanejamento no início dos semestres
letivos, em encontros e jornadas pedagógicas entre professores,
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pedagogos, gestores e NRE e ao final do ano letivo após o último conselho
de classe.
FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA ESCOLA
Formação Continuada - professores: através da participação na semana
pedagógica, em grupos de estudos, simpósios, capacitação ofertada pela SEED,
reuniões pedagógicas previstas em calendário escolar, GTR e PDE.
Alunos: A direção, equipe pedagógica e os professores criaram o Grêmio
Estudantil, no ano de 2009, com a finalidade dos alunos colaborem em atividades
desenvolvidas na escola e também oferecerem sugestões quanto à avaliação,
problemas referentes à aprendizagem. São ofertados também os cursos do
Programa Viva Escola: Preparatório Para o Vestibular e Investigação Científica,
CELEM, Língua Estrangeira Moderna – Espanhol e aluno integrado. Esses
programas que visam o conhecimento científico acontecem em contra turno, com
carga horária, frequência e avaliação.
Participação dos alunos em eventos promovidos pela SEED/NRE,
JOCOPS, Circuito de Xadrez, FERA COM CIÊNCIA.
São convidados profissionais da UNIPAR e da USINA SABARALCOOL,
Regional de Saúde para fazerem palestras que envolvem orientação vocacional,
prevenção ao uso de drogas, sexualidade, bebidas alcoólicas e outros que
venham a contribuir para a formação do cidadão responsável, consciente,
emancipado e autônomo. Todas essas atividades acontecem em contra turno
para não prejudicar a carga horária do aluno.
Quando o professor se ausenta da escola por motivo de curso a escola se
organiza para aplicar o conteúdo afim de que o aluno não seja prejudicado,
oferece nesta oportunidade o pré-conselho, o pós-conselho e orienta os alunos
sobre os estudos.
Funcionários: participação em cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela
SEED/NRE, semana pedagógica, Profuncionário, grupos de estudos, NRE
Itinerante, cursos de merenda, Auxiliar de Secretaria, prevenção da Gripe H1N1,
aprimorando e qualificando o desempenho profissional.
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Comunidade: São ofertados os cursos de Segurança no Trabalho e
Administração oferecidos pelo E-TEC Brasil, algumas vagas do CELEM Espanhol
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO-PEDAGÓGICO
O Projeto Político Pedagógico deste estabelecimento de Ensino é
acompanhado no dia-a-dia, através de todas as atividades realizadas e
desenvolvidas na escola, tanto aquelas que são de nível escolar quanto as
extracurriculares.
Existem dois momentos importantes para avaliar e redimensionar o Projeto
Político Pedagógico, sendo no início do ano durante a semana pedagógica com o
coletivo da escola revendo ações bem sucedidas e outras que não deu certo,
propondo novas ações necessárias para a melhoria do trabalho escolar. As
discussões são registradas e lavradas em ata. No segundo semestre o coletivo se
reúne novamente para avaliar as ações do Projeto Político Pedagógico, caso haja
falhas são estudadas cuidadosamente procurando saná-las, ainda há outros
momentos de estudos como: reuniões pedagógicas e planejamento e
replanejamento.
Esse trabalho favorece “todos” que estão com os olhos fixos no propósito
de realizar ações democráticas e satisfatórias para uma educação que transforme
a realidade do educando.
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