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1   MARCO SITUACIONAL 

 

1.1      APRESENTAÇÃO 

 

Veiga (2005) nos coloca a necessidade do envolvimento de toda a 

comunidade escolar na produção do Projeto Político Pedagógico:  

O Projeto Político Pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da 
escola, assim como a explicitação de seu papel social e a clara definição de 
caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os 
envolvidos com o processo educativo. 

Ao elaborar-se o PPP da escola, leva-se em consideração a realidade em 

que está inserida, proporcionando a participação de toda comunidade escolar, 

definindo prioridades, metas e ações, articulando o compromisso sócio-político aos 

interesses da comunidade, efetivando a intenção da escola, ou seja, a formação do 

cidadão. 

Conhecer a escola mais de perto significa colocar uma lente de aumento na 
dinâmica das relações e interações que constituem seu dia-a-dia, apreendendo as 
forças que a impulsionam ou que a retém, identificando as estruturas de poder e os 
modos de organização do trabalho escolar, analisando a dinâmica de cada sujeito 
nesse contexto interacional. (ANDRÉ, 2001). 

Nesta perspectiva o PPP fundamenta-se em princípios que norteiam a 

escola democrática, público e gratuito: igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola; qualidade ensino para todos; gestão democrática; 

autonomia de atuação e valorização do magistério através da formação continuada e 

condições de trabalho. 

(...) a primeira ação que me parece fundamental para nortear a organização do 
trabalho da escola é a construção do projeto político pedagógico assentado na 
concepção de sociedade, educação e escola que vise à emancipação humana. 
(VEIGA, 2005) 

Para que a escola possa intervir na Sociedade, modificando-a, deve 

desenvolver um Projeto Político Pedagógico que possibilite o posicionamento da 

escola em relação às questões sociais levando-a a interpretar a tarefa educativa, 

como uma forma de intervenção na realidade presente. Bem como, dando condições 

para discutir os valores e tratá-los como ideais, sendo isto bastante enfatizado em 
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todos os momentos numa perspectiva de entendimento e de possível transformação 

da sociedade, no ensino dos conteúdos das Disciplinas. 

Ao se construir o Projeto Político Pedagógico, deste Colégio, levou-se em 

consideração a análise e avaliação das práticas pedagógicas, contemplando 

caminhos que possibilitem concretizá-las no âmbito social e político, com o objetivo 

de garantir uma educação democrática que assegure uma aprendizagem de 

qualidade para todos. 

 Acredita-se que as interações coletivas possam contribuir para o 

desenvolvimento da aprendizagem, no que diz respeito ao conhecimento histórico, 

dinâmico, contínuo, dentro de uma concepção dialética: uma vez que o papel do 

professor é o de provocar conflitos cognitivos aos alunos, a fim de que estes sejam 

levados à assimilação de novos conhecimentos no processo de apreensão. 

 

 

1.2      IDENTIFICAÇÃO 

 

Colégio Estadual Unidade Polo – Ensino Fundamental e Médio 

Código: 0044 

 

Município: São José dos Pinhais 

Código: 2570 

 

Dependência Administrativa: 

NRE: AM-Sul 

Código: 003 

 

Entidade Mantenedora: SEED 

 

Ato de autorização do Colégio: Resolução nº 4137/77 de 10/11/1997 

 

Ato de reconhecimento do Colégio: Resolução nº 19/82 de 27//01/1982 

Parecer do NRE de Aprovação do Regimento Escolar: Ato Administrativo  

Nº 122/01 e Parecer nº 17/2001 do NREMETS  
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Distância do Colégio do NRE: 15 km 

Local: Urbana 

Endereço: Rua Joinville, 2770 – Bairro Braga  

Telefones: (41) 3382-1442 / (41) 3382-6149 

 

E-mail: unidadepolo.sjp@pop.com.br 

                unidadepolo.sjp@ig.com.br 

 

 

1.3      ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Para melhor entender a história do Colégio Estadual Unidade Polo de São 

Jose dos Pinhais, inaugurado no dia onze de novembro de 1974, e interessante se 

analisar alguns aspectos da realidade local, no período que antecedeu a sua 

inauguração. 

Durante as primeiras décadas do século XX, o Município passou por um 

lento processo de crescimento na sua economia e população, a exemplo de todo o 

Estado, a maioria dos são-joseenses vivia no espaço rural. 

Na década de setenta, surgiram grandes transformações na vida política e 

econômica, com a implantação de uma política de industrialização e metropolização 

das áreas que circulam as capitais dos Estados brasileiros. Dessa forma, é 

oficialmente criada, em 1973 a chamada Região Metropolitana de Curitiba, e seus 

municípios passaram a receber incentivos para a criação de pequenos pólos 

industriais, responsáveis pela transformação da vida urbana. 

Em São José dos Pinhais, essas mudanças da política econômica 

provocaram um aumento populacional não conhecido até então; o município teve 

sua população dobrada em dez anos, com um crescimento quase que totalmente no 

espaço urbano. Diante desse novo quadro econômico e populacional, houve falta de 

vagas nas escolas públicas, principalmente nos novos bairros em franco 

desenvolvimento. 

Na década de setenta, paralela a proposta de mudanças no perfil econômico 

do Município, a população brasileira também viu nascer a Lei 5.692/71, fixando 

novas Diretrizes e Bases para o Ensino. Com ela ficava extinto o curso primário e 

mailto:unidadepolo.sjp@pop.com.br
mailto:unidadepolo.sjp@ig.com.br
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ginasial e surgia o Ensino de 1º Grau, com oito séries, e o Ensino Médio passava a 

denominar-se Ensino de 2º Grau. É neste contexto, que esta Unidade foi edificada 

em 1974, sendo inaugurada aos 11 dias do mês de novembro do mesmo ano, 

datando seu funcionamento a partir de 17 de fevereiro de 1975, com a denominação 

de Escola Estadual Unidade Polo de São José dos Pinhais, sendo que no referido 

ano letivo ofertou o ensino de 1º Grau de 5ª a 7ª série, devido à implantação 

gradativa da reforma do ensino. 

Criada, através do Premem, juntamente com mais de 10 escolas 

paranaenses denominadas Unidade Polo, para ser uma escola modelo, não apenas 

na sua construção predial, inovadora, como também pelo seu corpo Docente e 

Técnico-Administrativo, o qual passou por um curso intensivo de capacitação de 45 

dias na Universidade de Londrina. Equipada com mobiliário completo e demais 

recursos didáticos pedagógicos a Escola Unidade Polo de São José dos Pinhais 

procurou desde o início fazer jus aos objetivos propostos de escola modelo. 

As turmas de 5ª a 7ª séries foram formadas por alunos de outros 

estabelecimentos de ensino. Uma grande maioria queria estudar na Unidade Polo, 

por ser “diferente”, com suas aulas de técnicas, que em alguns alunos despertou 

interesse pela profissão. Outros foram enviados, pelas demais escolas, por serem 

"alunos problemas”, que na Unidade Polo, com seu corpo docente recém-formado, 

recebeu e acolheu esses alunos despertando sua atenção.  

Apesar de ser formado por um grupo de profissionais de diferentes escolas 

e, até mesmo de outros municípios, que acabaram vindo morar em São José, em 

função deste trabalho, Direção, Professores, Funcionários e alunos, tornaram-se 

amigos, formando assim uma grande família, Família Unidade Polo. 

Após três anos de funcionamento, com a reorganização do ensino, em 8 de 

Novembro de 1.977, pelo Decreto 4.137/77, passou a fazer parte do complexo 

escolar São José – Ensino de 1º Grau. Foi reconhecido o Curso de 1º Grau Regular 

da escola, através da Resolução N.º 19/82 de 07 de Janeiro de 1.982. 

Em 1.983 pela Resolução 2.082/83 passou a denominar-se Escola Estadual 

Unidade Polo – Ensino de 1º Grau. 

O relacionamento com a comunidade sempre foi destaque, possuindo o 

Colégio um acervo significativo em fotos e relatos dos eventos realizados neste 

período. Eram esperadas também as apresentações de 07 de Setembro, onde todos 
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os alunos de uniforme de Educação Física, vermelho e branco, cores do Colégio, na 

época, (permanecendo o vermelho como cor símbolo) desfilavam, acompanhados 

por caminhões, com instrumentos das quatro disciplinas técnicas - agrícolas, 

industriais, caseiras e comerciais, despertavam a atenção da população. Haviam 

concorridas festas juninas e da primavera, onde a parte folclórica sempre esteve em 

evidencia. Outros destaques foram os Domingos Recreativos e Clubes de Mães. 

Na fundação da Escola, foi construída uma biblioteca com um acervo de 

2.000 volumes bem diversificados, abrangendo as áreas de formação geral e 

específica. A formação diversificada não era profissionalizante, mas apenas uma 

iniciação abrangendo as áreas de técnicas agrícolas, industriais, comerciais e 

indústrias caseiras. 

Em 1.982 o prédio sofreu uma reforma de conservação, quando seus pátios 

que eram ajardinados foram cimentados. 

Pela Resolução Secretarial N.º 473/88, de 22 de Fevereiro de 1.988, foi 

implantado o Curso de 1º Grau Supletivo, função suplência de Educação Geral – 

Fase II, em função disso a denominação da Escola passou ser: Escola Estadual 

Unidade Polo – Ensino de 1º Grau Regular e Supletivo. O Reconhecimento do Curso 

Supletivo aconteceu pela Resolução N.º 1.336/91 de 24 de Abril de 1.991. 

Em 1.998 iniciou a oferta do 2º Grau (Ensino Médio), oportunizando aos 

alunos a continuidade em seus estudos ou ingressarem no mundo do trabalho. 

Autorizada pela Resolução Secretarial N.º 838/98, a Escola, passou então a 

denominar-se Colégio Estadual Unidade Polo – Ensino Fundamental e Médio, 

segundo a LDB 9.394/96. 

Com o funcionamento do 2º Grau, o Colégio participou do projeto PROEM 

em 1.998/1.999, ganhando um moderno laboratório de informática e uma nova 

biblioteca. Hoje o Colégio Estadual Unidade Polo, conta com 16.022 exemplares de 

livros, atendendo aos alunos de 5ª a 8ª séries e do Ensino Médio. A antiga biblioteca 

passou a funcionar como sala de leitura, propiciando aos alunos conforto e gosto por 

esta atividade cultural. 

Em 1.994 a secretaria do Colégio foi informatizada com o SERE. Neste ano 

aconteceu também a informatização da biblioteca. 

No decorrer destes anos de funcionamento, a Unidade Polo sempre ofertou 

um ensino de qualidade, preocupando-se com as questões pedagógicas que 
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envolvem toda a comunidade escolar. Podemos citar exemplos tais como: já em 

meados da década de 80, o ensino da Língua Portuguesa passou a ser ministrada 

dentro de uma postura diferenciada da tradicional. Em 1.989, foi a primeira escola do 

Município a introduzir o aluno representante nos Conselhos de Classes. As reuniões 

de professores por disciplina sempre aconteceram para enriquecimento do trabalho 

pedagógico. As feiras Unipolo das Ciências, como também as Festas das Nações, 

ressaltam constantemente a criatividade dos alunos.  

Durante esses 30 anos, o Colégio sempre executou projetos especiais 

envolvendo a comunidade. Vale destacar a formação de um coral, cujas 

apresentações sempre foram um sucesso, o projeto de Orientação Sexual 

(comportamento do ser humano para a vida) e valorização pessoal, ministrado aos 

alunos por psicólogas especializadas, custeadas pela APMF. 

Trabalhou também com o CELEM (projeto da SEED), que contemplou o 

ensino de línguas estrangeiras, ministrando aulas de Francês. Em 1997 e 1998 

tivemos também o curso de Espanhol que por falta de profissional habilitado deixou 

de funcionar em 1999, cursos de iniciação a informática, fazem parte de um projeto, 

em parceria com a comunidade. 

Com a nova biblioteca e laboratório de informática, construiu-se um portal 

em frente ao Colégio (parte do projeto), e em 2000 concluiu-se a construção do muro 

(tipo palito), embelezando a frente deste patrimônio. 

O Colégio conta com um laboratório de Ciências Naturais – biologia – 

química, procurando sempre manter todos os equipamentos necessários para as 

aulas práticas destas disciplinas, possui também, uma oficina e uma sala de arte, 

que embora improvisada, atende perfeitamente a necessidade dos alunos. 

Em 1999 uma sala das dependências administrativas foi cedida à 

Documentação Escolar, que hoje atende a todas as escolas do município. 

Por ocasião dos 25 anos do Colégio a Secretaria Municipal da Cultura de 

São José dos Pinhais, em parceria com a APM, presentearam o Colégio com um 

mural, contando a sua história, em azulejo, feito pelo artista plástico Roney W. 

Erthal. E, ao completar 30 anos, deu-se continuidade ao trabalho artístico. Nesta 

ocasião foi inaugurada o Laboratório de Informática que leva o nome do Professor 

Ataíde de Freitas Leal, homenagem feita a um grande professor que tanto luta por 

este Colégio. 
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Em  2003, o Colégio recebeu da Prefeitura Municipal, uma nova 

pavimentação no estacionamento externo. Neste ano, o Governo Estadual, 

implementa o “Projeto Patrulha Escolar”, com o objetivo de proporcionar segurança 

aos alunos das escolas públicas.  

Em parceria com o CEPAC- Centro Paranaense de Cidadania, o Colégio 

passou a desenvolver projetos voltados à sexualidade e cidadania. Com este 

trabalho, o Colégio foi premiado com o troféu “Diga Sim à Vida”, pelas práticas 

desenvolvidas na saúde preventiva e cidadania, em 2004. 

No ano de 2005, a Escola é contemplada com nova reforma, inclusive a 

construção de três canchas esportivas.  

Ainda no ano de 2005, após reunião com a Comunidade Escolar, a 

avaliação deixa de ser bimestral para se tornar trimestral, proporcionando ao aluno 

melhores oportunidades na construção dos seus conhecimentos. 

Destacamos, também, o Projeto das Oficinas, que através dos anos 

enriquece o trabalho pedagógico, pois através deste, os alunos trocam experiências, 

aprimorando seus conhecimentos. 

As apresentações de teatros, palestras, circo entre outras atividades, são 

oportunizadas aos alunos, e realizadas em parceria com vários grupos, despertando 

nos jovens, ampliação de conhecimentos, motivando-os para novas experiências. 

No ano de 2009, a Escola optou por adotar o Ensino Médio por Blocos de 

Disciplinas Semestrais, com Matriz Curricular padronizada pela SEED-PR.  

No decorrer destes anos, este Colégio esteve sob a Direção dos seguintes 

professores: Maria Vidal Novaes, Ataíde de Freitas Leal, Loçanvira das Graças 

Andriguetto, Frutuoso Alves Pereira, Elza Maria Moro Zétola Dellage, Ruy Siqueira 

Bueno, Vaniclei Terezinha Pazini dos Santos, Otília Scherner Possebon e Maria 

Solimar Zen Pauletto Pampuch. 

Graças ao empenho e amor de todos que aqui trabalham, temos a plena 

convicção que este Colégio cada dia se torna melhor. 

 

 

Todos os triunfos surgem quando nos atrevemos a começar”. 

(Eugene Ware) 
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1.4      CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO  

                     

Modalidade de Ensino:  Ensino Fundamental (5ª a 8ª série), Ensino Médio. 

 Número de Salas de Aula:   15 

 Número de Turmas:    36 

 Número de Alunos:    1369 

 Número de Professores:  66 

 Número de Pedagogos:   05 

 Número de Funcionários:  24 

 Agente Educacional I:   17 

 Agente Educacional II:   07 

 Número de Diretor Auxiliar:   02 

 Turno de Funcionamento:   manhã, tarde e noite. 

O Colégio Estadual Unidade Polo – Ensino Fundamental e Médio oferece 

educação básica, últimos anos do Ensino Fundamental, do 5ª a 8ª séries (6º ao 9º 

ano) no período diurno e Ensino Médio por Blocos de Disciplinas Semestrais, no 

período noturno.  

Desde a sua fundação, o Colégio funcionou nos três períodos: manhã, tarde 

e noite, sendo que até 1987 funcionou à noite o Ensino Regular de 5ª a 8ª séries e a 

partir do ano seguinte (1988) o Ensino Supletivo.  

Atualmente o período da manhã funciona das 7h30 às 11h45; tarde das 13h 

às 17h15 e à noite das 19h às 22h55, tendo nos períodos da manhã e tarde 15 

minutos de recreio e a noite 10 minutos. 

No período da manhã funcionam 15 turmas distribuídas atualmente: quatro 

8as séries (9º ano), quatro 7as séries (8º ano), quatro 6as séries (7º ano) e três 5as 

séries (6º ano); à tarde: cinco 5as séries (6º ano), quatro 6as séries (7º ano), quatro 

7as séries (8º ano) e duas 8ªs séries (9º ano); à noite no Ensino Médio por Blocos de 

Disciplinas Semestrais: duas 1as séries, dias 2as séries e duas 3 as séries.  

Estão matriculados atualmente no Colégio 1369 (um mil trezentos e 

sessenta e nove) alunos, sendo que o número destes por turma atinge a capacidade 

legal, variando conforme a série, mais ou menos, assim: no caso das 5as séries (6º 

ano) são trinta e cinco aluno (35), e 6as (7º ano), 7as (8º ano) e 8as séries (9º ano) são 
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quarenta aluno. No Ensino Médio por Blocos de Disciplinas são de quarenta e cinco 

alunos. 

 

 

1.5      RELAÇÃO DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

1.5.1   Administrativo  

CARGO 
NOME HABILITAÇÃO 

Diretora Otília Scherner Possebon Pós-graduação 

Diretora Auxiliar Denise Maria Précoma Pós-graduação 

Diretor Auxiliar Walker de Jesus Rebello Pós-graduação 

Secretária Susete Laskoski Pós-graduação 

Agente 

Administrativo II 

Aleksandra Leal Wasiewski Ens. Superior 

Ana Lúcia Alves Ens. Superior 

Claudete Batista Montagna Ens. Superior 

Fernanda M.M.F. da Cruz Ens. Superior 

Mª Celícia S. Bescorovaine Ens. Superior 

Mª Inês S. Pereira Ens. Médio 

Rodrigo Alberto Iachenski Ens. Médio 

Agente  Cleide Aparecida P. Idalgo Ens. Médio 
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1.5.2     Pedagógico 

 

Administrativo I 
Elaine aparecida de França Ens Fund. 

Elza Rita de Oliveira Ens. Fund. Inic. 

Genair V. M. Romanichen Ens. Médio 

Irene Araujo Ens. Médio 

Irondina Conceição Souza Ens. Fund. 

Jane de Mattos Alves Ens. Médio 

Maria Jociane C. da Cruz Ens. Médio 

Maria Luiza C. de Lima Ens. Fund. 

Marlene L. da Cruz Sbrissia Ens. Médio 

Neli Margarete Cosmo Ens. Fund. 

Palmira R. Cardoso Ens. Médio 

CARGO NOME HABILITAÇÃO 

Pedagoga Aparecida F. Dhuarth Superior 

Cliciê Maria Cancelier Pós-graduação 

Cícera G. L. P. Madeiros Superior 
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1.5.3    Docente – Período da manhã 

 

NOME DISCIPLINA HABILITAÇÃO 

Aline Cesar Freitas Ens. Religioso Ens. Superior 

Anemary D. Guimarães Inglês Ens. Superior 

Antonio Mauricio Correa Lei 15.308/06 Mestrado 

Caio A. M. Fernandes História  Pós-graduação 

Célia C. Mello Inglês  Pós-graduação 

Ciana K. Setim Língua Portuguesa Pós-graduação 

Claudia Lorena Cardoso Língua Portuguesa Ens. Superior 

Clodoaldo J.B. do Prado Geografia Ens. Superior 

Daniele Iatzki Educação Física Pós-graduação 

Débora S.P. Portella Matemática Ens. Superior 

 

 

Eliane P. da C. Albanski Pós-graduação 

Maria Eloisa S. Waloski Pós-graduação 
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Denise Maria Précoma Artes Pós-graduação 

Doralice L.de A. Miranda Lei 15.308/06 Pós-graduação 

Douglas G. Arruda História Ens. Médio 

Douglas G. Mocato Matemática Pós-graduação 

Edgar Della Guistina Matemática Pós-graduação 

Elide Bueno Língua Portuguesa Pós-graduação 

Fernanda A. Gatti Lopes Geografia Pós-graduação 

Flávia Contin Massa Artes Ens. Superior 

Giovan Spejorim Ciências Pós-graduação 

Gisele F. Andrade Língua Portuguesa Ens. Superior 

Joaquina de Lima Cristo Inglês PDE 

Josiane Chules Ciências 
Pós-graduação 

Letícia F. de França Geografia 
Ens. Superior 

Luciane Regina Mello Educação Física Pós-graduação 

Maisa C. Guerra Língua portuguesa Pós-graduação 

Marcela da Silva Egea Artes Ens. Médio 

Margarete Maciel Palaro Matemática Pós-graduação 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

13 

 

 

 

1.5.4    Docente – período da tarde 

 

NOME DISCIPLINA HABILITAÇÃO 

Aline Cesar Freitas História/Ens. Relig. Ens. Superior 

Anemary D. Guimarães Inglês Ens. Superior 

Angela Cubas Matemática Pós-graduação 

Antonio Mauricio Correa Lei 15.308/06 Mestrado 

Ciana K. Setim Língua Portuguesa Pós-graduação 

Cintia do Carmo Valoski Artes Ens. Superior 

 

 

Maria Nilce V. Rosário Língua Portuguesa PDE 

Melissa Zen Guimarães Matemática Pós-graduação 

Rosani Aparecida Rocha História Pós-graduação 

Rosiane Ap. C. Cordeiro Matemática Pós-graduação 

Rosinari L. R. S. Souza História/Ens.Religioso Pós-graduação 

Vania C. Fernandes Ciências Pós-graduação 

Vilma R. de O. Straube Geografia/Ens.Religioso Pós-graduação 

Alexandro S. de Lemos Geografia Ens. Superior 
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Débora S.P. Portella Matemática Ens. Superior 

Dilma H. Bandeira Geografia Ens. Superior 

Doralice L.de A. Miranda Lei 15.308/06 Pós-graduação 

Edgar Galdino Geografia Pós-graduação 

Elisete dos S. Martins Língua Portuguesa Pós-graduação 

Emanuel Menis História Ens. Médio 

Flávia Contin Massa Artes Ens. Superior 

Gisele F. Andrade Língua Portuguesa Ens. Superior 

Jessica F. M. Almeida Educação Física Ens. Superior 

Joaquina da Silva Viana Lei15.308-06 Pós-graduação 

Joaquina de Lima Cristo Língua Portuguesa PDE 

Judite Rautenberg Matemática Ens. Superior 

Julia R. Toazza Rocco Ciências Pós-graduação 

Letícia F. de França Geografia/Ens.Relig. Pós-graduação 

Lizandro Grzegorczyk Ens.Religioso Pós-graduação 

Luciano A. Gimenes Ciências Pós-graduação 

Maisa C. Guerra 

Margarete Maciel Palaro 

Inglês 

Matemática 

Pós-graduação 

Pós-graduação 

Maria Neide daS.Becker Artes Pós-graduação 

Melissa Zen Guimarães Matemática Pós-graduação 
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Maria Nilce V. Rosário Língua Portuguesa PDE 

Ricardo Lopes Cassiano Geografia Pós-graduação 

Rosani Aparecida Rocha Históia Pós-graduação 

Rosenilda F. Chagas Língua Portuguesa Pós-graduação 

Vera Lucia do Rosário História Pós-graduação 

Walker de Jesus Rebello Educação Física Pós-graduação 

Zélia C. dos Santos Lei 15.308/06 Pós-graduação 

Zenaide Ines Bertol Matemática Pós-graduação 

Damaris D. de Moraes Artes Ens. Superior 

Cristiane F. Furtado Ciências Ens. Superior 

Fernando de J. Paula Matemática Ens. Médio 

 

 

 

1.5.5     Docente – período da noite 

 

NOME DISCIPLINA HABILITAÇÃO 

André Luiz R.dos Santos Sociologia Ens. Superior 

Angela Cubas Matemática Pós-graduação 

Antonio Mauricio Correa Lei 15.308-96 Mestrado 

Edgar Galdino Geografia Pós-graduação 

Elide Bueno Língua Portuguesa Pós-graduação 
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Helinton L. Piasera Educação Física Ens. Superior 

Joaquina da S. Viana Lei 15.308-06 Pós-graduação 

Joaquina De L. Cristo Inglês PDE 

Juanito P. de Oliveira Espanhol Pós-graduação 

Lizandro Grzegorcyk História Pós-graduação 

Maria Neide da Silva Artes Pós-graduação 

Maria Nilce V.do Rosário Língua Portuguesa PDE 

Mariane do R. Nenevê Física Ens. Superior 

Mirelle Patzlaff Biologia Pós-graduação 

Nilza Machado Matemática Pós-graduação 

Simone Bogusch Química Pós-graduação 

Vanderlei Luiz de Jesus Filosofia Ens. Superior 

 

 

 

1.6      ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

Neste Colégio as turmas iniciam com quantidade superior a 45 (quarenta e 

cinco) alunos por sala de aula no período noturno e no decorrer do ano, algumas 

diminuem, ficando com quantidade inferior à capacidade legal. 

Durante os horários letivos são utilizadas as salas de aula, os pátios 

externos e internos, a sala de Educação Física, a sala de Arte, sala de leitura, sala 

de apoio, sala de vídeo, biblioteca, laboratórios de Ciências Naturais, Física e 

Química e Informática, quadra coberta, cozinhas, cantina e área administrativa. 
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A Sala de Recursos para atendimento de alunos com distúrbios e 

dificuldades de aprendizagem está em processo de abertura, já dispomos do espaço 

e do material necessário e adequado para o atendimento. 

As salas de aula são equipadas com jogos de carteiras adequadas à nossa 

clientela e aparelhos de TV-Pendrive. Todas as salas são iluminadas com lâmpadas 

fluorescentes. Embora apresentem uma boa ventilação, são equipadas com 

ventiladores industriais, sendo bem aceitos pelos alunos. 

As salas são higienizadas e limpas três vezes ao dia e a faxina geral é 

realizada aos sábados. 

O pátio de recreação é grande, atendendo assim a clientela a que se 

destina, porém a parte coberta equipada com banheiros, mesas e bancos 

destinados a lanche, tornou-se insuficiente para abrigar todos os alunos em dias 

chuvosos. 

Como foi citado, o pátio é extenso e atende perfeitamente a prática das 

aulas de Educação Física, contando com uma cancha de futebol, duas de vôlei, uma 

de futebol de areia e uma quadra coberta poliesportiva.  

Os materiais necessários para as aulas de Educação Física são 

providenciados pelo Colégio, sempre que solicitados, ficando guardados em sala 

especial, com armários específicos, para cada professor. 

A sala adaptada para Educação Física possui duas mesas de ping-pong e 

mesas com bancos para jogos. 

A sala adaptada para o ensino de Arte possui armários para a acomodação 

dos materiais específicos e mesas com banquetas. 

O Colégio adaptou um espaço para a sala de leitura, com livros de literatura, 

e demais materiais, para incentivar a leitura. Os alunos podem ser acomodados em 

cadeiras ou poltronas, propiciando um ambiente agradável. Neste mesmo espaço 

estão dois jogos de TV com vídeo-móvel para atender as salas do pavilhão. 

A Escola possui duas Salas de Projeção, sendo que a Sala de Projeção I 

possui sessenta cadeiras estofadas, caixa de som, receptor de antena parabólica e 

ar condicionado. A sala de Projeção II é uma sala multiuso, pois funciona como sala 

de reuniões, sala de teatro e apresentações em geral. Está equipada também com 

data show, tela, computador e aparelho de DVD. 
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A biblioteca funciona nos três turnos com entrada interna e externa, estando 

disponível para pesquisa em qualquer período. Os empréstimos de livros são 

controlados através de um programa próprio de informática.   Além de livros e 

revistas possui um acervo de vídeos à disposição dos professores e alunos.  

O Laboratório de Ciências é bem equipado, atendendo as necessidades dos 

alunos e professores. Possui microscópios, vidrarias e uma série de materiais 

específicos. Necessitando, neste momento, de uma atualização para que se 

enquadre dentro dos padrões vigentes. 

O Laboratório de Informática é constituído de cinco computadores, ligados a 

cada um quatro monitores, totalizando vinte pontos de acesso, conectados à internet 

por fibra ótica (Paraná Digital).  

A Secretaria possui ainda um computador, ao qual estão ligados quatro 

monitores e conectados à internet (Paraná Digital), para uso exclusivo da 

administração. 

O Colégio possui duas cozinhas: uma que atende ao lanche dos alunos e 

outra menor, destinada à ala administrativa, onde funciona a cantina escolar. 

O pavilhão central do Colégio, conta com as salas de: Direção, Secretaria 

(duas salas), Equipe Pedagógica (duas salas), Sala dos Professores (duas salas), 

dois banheiros e uma sala de almoxarifado e uma sala de mecanografia, onde se 

encontra a máquina de fotocópias e a reprodutora de cópias.  

 

 

1.7     PERFIL DA COMUNIDADE  

 

A clientela atendida pelo Colégio encontra-se representada em torno de um 

mil, quinhentos (1500) alunos, matriculados regularmente nas seguintes 

modalidades: Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries (6º ao 9º ano) no período diurno e 

Ensino Médio por Blocos de Disciplinas no período noturno.  

Procurando particularizar as principais características da nossa clientela, foi 

elaborado um instrumento de pesquisa, por amostragem, cuja finalidade era levantar 

dados que possibilitassem uma visão concreta da realidade na qual os nossos 

alunos estão inseridos. 
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Como primeira característica, evidenciou-se que as famílias são compostas 

em sua maioria por quatro a cinco pessoas. Nestas famílias, a renda mensal varia 

entre um e três salários mínimos. Os responsáveis por nossos alunos são em 

grande parte os pais, mas fica evidente também que uma considerável parcela está 

sob responsabilidade apenas da mãe e/ou avós, caracterizando assim a mudança 

na questão das estruturas familiares.  

Das famílias pesquisadas se destaca a origem neste Município, ou a 

residência há mais de 10 anos, porém há muitas famílias de municípios do interior e 

outros Estados.   

Constatou-se que o nível de escolaridade dos pais em sua maioria é o 

Ensino Médio, porém a pesquisa apresentou um considerável número de pais com 

baixo grau de escolarização, inclusive alguns analfabetos. 

Quanto às profissões exercidas pelos pais, estão concentradas em um 

número considerável no setor terciário, como a prestação de serviços, trabalhos 

domésticos, transportes (motoristas e cobradores), balconistas, seguranças, 

pintores, etc.; seguida do setor secundário (indústria e construção civil), onde se 

registraram as seguintes atividades: auxiliar de produção, pedreiros, metalúrgicos, 

encarregados de obras, etc.  

Quanto às residências das famílias, identificou-se um número significativo de 

moradias próprias. Porém, devem-se considerar outras situações como aluguel, 

financiamentos, moradias cedidas e ocupações. 

Algumas características levantadas nesta pesquisa, demonstraram que em 

média três pessoas estudam por família.  Como leitura essas famílias utilizam 

jornais, revistas, livros de religião e escolares. As atividades de lazer em parte 

restringem-se a assistir televisão, acessar a internet em casa o na “lan house”, visita 

a amigos e familiares ou atividades religiosas.  

A necessidade de trabalhar fora faz com que a escola não possa mais contar 

com a participação ativa dos pais na vida escolar dos seus filhos. Tanto que, nos 

dados apresentados pela pesquisa, uma parcela destes revelou dificuldades em 

orientar os filhos nas tarefas escolares, porém fazem um acompanhamento diário ou 

muitas vezes semanal às atividades.   

A expectativa das famílias em relação ao Colégio visa o aperfeiçoamento do 

conhecimento, com o objetivo de alcançar um futuro melhor, com dignidade. Grande 
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parcela das famílias considera o Colégio bom, acreditam na competência do Corpo 

Docente e na estrutura física e pedagógica do Estabelecimento.  

As pesquisas apontaram uma significativa satisfação com a estrutura 

administrativo-pedagógica da Escola, porém não desconsideram a constante 

necessidade de aprimoramento dos professores, funcionários e equipe pedagógico-

administrativa. 

Os pais demonstraram satisfação nos seguintes pontos: direção, equipe de 

professores, organização da escola, biblioteca, limpeza. Porém, demonstram 

preocupação no que concerne à: falta de segurança, falta de respeito dos alunos 

para com os professores, desinteresses pelos estudos indisciplina e alguns citaram a 

necessidade de uma melhora no cardápio da merenda escolar.  

 A partir da pesquisa, o Colégio pode visualizar melhor sua clientela e assim 

criar mecanismos visando uma melhora constante em todos os seus aspectos. 

Possuímos uma excelente estrutura física, um corpo docente compromissado, que 

juntamente com o administrativo procuram sempre trabalhar no objetivo de formação 

do aluno, observando as modernas tendências pedagógicas, o respeito à família e 

comprometimento com o futuro da comunidade. 

 

 

1.8      OBJETIVOS GERAIS 

 

 Atender ao disposto nas Constituições Federal e Estadual, na LDB e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Assumir o princípio democrático como norte para suas ações. 

 Enxergar as pessoas como sujeitas de direitos humanos, civis e sociais. 

 Fazer a articulação entre o ato político e o ato pedagógico bem como a 

interação professor-aluno-conhecimento. 

 Formar sujeitos conscientes de sua ação transformadora na construção 

de uma sociedade mais justa. 

 Respeitar as diferenças individuais e os diferentes ritmos de 

aprendizagem. 

 Diversificar a prática pedagógica, propondo a interação entre conteúdo e 

realidade. 
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 Oportunizar mecanismos para que o educando possa rever conceitos, 

formar valores e ter atitudes frente a sua realidade e dessa forma posicionar-

se frente ao mundo que o cerca. 

 Pautar por princípios que dignifiquem seu papel, primando por justiça, 

igualdade, solidariedade e respeito. 

 Proporcionar avaliação diagnóstica e contínua. 

 Garantir o processo de inclusão a fim de integrar todos os alunos. 

 Seguir os princípios educacionais da SEED. 
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2       MARCO SITUACIONAL 

 

2.1     ANÁLISES DOS DADOS ESTATÍSTICOS DA ESCOLA 

 

2.1.1   Ano Letivo de 2009 

 

2.1.1.1  Ensino Fundamental 
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5ª Série 308 18 10 167 29 79 05 

6ª Série 307 28 08 158 54 118 11 

7ª Série 304 27 04 110 54 100 09 

8ª Série 226 31 0 112 33 77 12 
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2.1.1.2   Ensino Médio 
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1ª Série 

BLOCO  A 

1º 42 02 09 16 02 10 0 

2º 41 01 05 25 08 03 0 

1ª Série 

BLOCO  B 

1º 39 0 01 30 04 04 0 

2º 38 0 09 21 03 04 0 

2ª Série 

BLOCO  A 

1º 48 04 05 22 09 08 0 

2º 39 0 04 29 03 03 0 

2ª Série 

BLOCO  B 

1º 54 01 08 35 03 07 0 

2º 39 0 04 29 03 03 0 

3ª Série 

BLOCO  A 

1º 37 01 04 22 05 05 0 

2º 31 01 02 20 06 02 0 

3ª Série 

BLOCO  B 

1º 31 0 06 23 02 0 0 

2º 30 0 03 24 02 02 0 
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2.1.2    Ano letivo de 2010 

 

2.1.2.1   Turno da manhã 

 

 

SÉRIE Nº DE ALUNOS 

5ªA 

5ªB 

5ªC 

36 

36 

37 

6ªA 

6[B 

6ªC 

6ªD 

38 

36 

38 

39 

7ªA 

7ªB 

7ªC 

7ªD 

41 

41 

40 

40 

8ªA 

8ªB 

8ªC 

8ªD 

40 

39 

39 

40 
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2.1.2.2   Turno da tarde 

 

SÉRIE Nº DE ALUNOS 

5ªD 

5ªE 

5ªF 

5ªG 

5ªH 

36 

34 

34 

33 

33 

6ªE 

6ªF 

6ªG 

6ªH 

38 

37 

36 

35 

7ªE 

7ªF 

7ªG 

7ªH 

39 

39 

41 

40 

8ªE 

8ªF 

40 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

26 

2.1.2.3   Turno da noite – 1º Semestre 

 

SÉRIE Nº DE ALUNOS 

1ª – BLOCO A 

       BLOCO B 

42 

36 

2ª – BLOCO A 

       BLOCO B 

33 

31 

3ª – BLOCO A 

       BLOCO B 

42 

37 

 

 

2.1.2.4   Turno da noite – 2º Semestre 

 

SÉRIE Nº DE ALUNOS 

1ª – BLOCO A 

       BLOCO B 

36 

37 

2ª – BLOCO A 

       BLOCO B 

23 

26 

3ª – BLOCO A 

        BLOCO B 

39 

41 
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2.2     FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 

A qualidade da educação e a garantia de aprendizagem a todos os alunos 

dependem também da formação inicial e continuada dos professores que atuam nas 

salas de aula. 

Através do contato com os professores constatou-se que alguns educadores 

sentem-se insatisfeitos com o seu curso de formação, ou seja, não é tão bom como 

deveria, pois percebem uma grande diferença entre o que é oferecido nos cursos de 

e a realidade por eles encontrada nas escolas, percebendo a necessidade de 

constante atualização e contínua formação que possam atuar em sala de aula 

atingindo os objetivos a que se propõe.  

Em nosso Estabelecimento de ensino, grande parte dos professores possui 

curso de pós-graduação e especialização, além dos cursos ofertados pela SEED, 

percebe-se a preocupação destes profissionais com a atualização pois a grande 

maioria participa dos Grupos de Estudo em Rede e de outras formas de atualização.. 

Entre os agentes educacionais I e II há também esta preocupação, pois participam 

dos cursos ofertados pela SEED, estão participando do Prófuncionário, alguns já 

possuem curso de graduação, pós-graduação e especialização, buscando a 

qualidade no atendimento e realização de suas funções. 

 

 

2.3     ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO 

 

O tempo é um dos elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico. 
O calendário escolar ordena o tempo: determina o início e o fim do ano, prevendo 
os dias letivos, as férias, os períodos escolares em que o ano se divide os feriados 
cívicos e religiosos, as datas reservadas à avaliação, os períodos para reuniões 
técnicas, cursos, etc.(Veiga,2005) 

Este Estabelecimento de Ensino funciona em três períodos, proporcionando 

cinco aulas diárias com duração de cinqüenta minutos cada e um período de quinze 

minutos de recreio. 

 Manhã: 7he30min às 11he45min 

 Tarde: 13h às 17he15min 

 Noite: 19h às 22he55min 
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Sabendo da necessidade de estabelecer períodos de estudo e reflexões 

estão previstas hora atividade concentrada por disciplina. 

É preciso que os alunos também possam organizar o tempo e estabelecer 

um horário de estudo diário em casa. A Equipe Pedagógica realiza um trabalho 

efetivo com os alunos e pais, para a conscientização da importância do horário de 

estudo e a criação de espaços e horários além da sala de aula, garantindo um 

melhor aproveitamento.  

Também, com o intuito de enriquecer os conteúdos trabalhados em sala de 

aula, são previstas atividades extraclasse, como visitas, passeios sempre a 

realização de trabalhos direcionados á ampliação do conhecimento. 

Durante os horários letivos são utilizadas as salas de aula, os pátios 

externos e internos, a sala de Educação Física, a Quadra Coberta, as Canchas de 

areia, a Sala de Artes, a sala de Leitura, as Salas de Projeção, o Laboratório de 

Informática, o Laboratório de Ciências Naturais, Física e Química.  

Os alunos das 5ª séries que apresentam dificuldades nas disciplinas de 

Matemática e Língua Portuguesa são atendidos na Sala de Apoio, no contra turno, 

seguindo um cronograma pré- determinado. 

Podemos afirmar que nossa escola procura adequar o tempo e organizar os 

espaços para atender as suas necessidades e fortalecer a escola como instância de 

educação continuada. 

O Colégio Unidade Polo possui um projeto chamado Horário de Leitura, 

onde uma vez por semana, através de cronograma pré-estabelecido, todos param 

durante quinze minutos e se dedicam à leitura de materiais próprios ou ofertados 

pela escola, são utilizados jornais, revistas, textos com temas diversos e outros 

materiais. até mesmo os pais ou visitante que se encontram no colégio neste 

momento são convidados a participar desde momento em que se oportuniza a leitura 

para todos.  
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2.4     EQUIPAMENTOS FÍSICOS E PEDAGÓGICOS 

 

2.4.1   Ambientes Pedagógicos 

 

Sala de aula, sala de Apoio Pedagógico, sala de Arte, sala de Leitura, sala 

de Educação Física, Laboratório de Ciências, Biblioteca, Laboratório de Informática, 

sala de projeção e quadra coberta. 

 

 

2.4.2   Recursos áudio-visuais e tecnológicos 

 

 Televisões, vídeos e DVDs 

 Computadores 

 Impressoras 

 Projetor de slides 

 Data show 

 Aparelhos de som com CD 

 Retroprojetor 

 Microscópios 

 Episcópio 

 Duplicadora ( Risograf) 

 Antena parabólica 

 Som com caixas acústicas 

 Fitas de vídeo e DVDs 

 Livros, revistas e jornais 

 Materiais esportivos 

 Quadros murais 

 Mapas 

 Globos 

 Telas de projeção 

 Plastificadora 

 Kit de Ciências 
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 Kit de Geografia 

 Dicionários 

 Máquina de Xerox 

 Lupa eletrônica 

 Equipamentos, vidraçaria e reagentes do laboratório de Química, Física 

e Biologia 

 Acervo da Biblioteca com aproximadamente 11287 volumes  

 

Embora sabedores de que a escola já oferta condições adequadas e 

privilegiadas de funcionamento, os alunos sugerem ainda: armários nas salas de 

aulas, campo de futebol de grama, mais bebedouros, toalha, carteiras novas, portas 

com trinco e fechaduras, grades ao redor dos muros, manutenção constante, saídas 

de carros separadas dos alunos, salas ambientes, cobertura em frente ao Colégio, 

menor número de alunos por sala de aula, conservação do patrimônio escolar.  

 

 

2.5     RELAÇÕES DE TRABALHO NA ESCOLA  

 

As relações de trabalho no ambiente escolar devem ser calcadas nas 

atitudes de: 

 Solidariedade 

 Reciprocidade 

 Participação coletiva 

 Dialógica 

 Descentralização do poder 

 Emancipatória 

 Transformadora 

 Ética  

 

O trabalho pedagógico compreende todas as atividades teórico - práticas 

desenvolvidas pelos profissionais do Estabelecimento de ensino para a realização 

do processo educativo escolar. 
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A organização democrática no âmbito escolar fundamenta-se no processo 

de participação e co-participação da comunidade escolar na tomada de decisões 

coletivas, para a elaboração, implementação e acompanhamento do Projeto Político- 

Pedagógico. 

O Colégio tem como prática democrática reunir os profissionais envolvidos 

no processo educativo, para discutir propostas, que contribuam para o bom 

desempenho dos trabalhos.  

Uma gestão democrática contempla o conhecimento como essencial, para 

que o indivíduo se posicione de forma crítica e produtiva na sociedade.  

A educação, portanto, determina e direciona a vida de cada um. Desta forma, as 

decisões sobre educação e ensino, não podem refletir opiniões e expectativas de 

uma só pessoa ou um só grupo. Estas decisões devem ser compartilhadas para que 

a educação atenda aos interesses de todos, possibilitando que a gestão democrática 

encontre um ponto de equilíbrio entre as diversas opiniões e expectativas.  

Garante-se voz, tempo e espaço para as discussões e debates entre todos 

os membros que constituem esta entidade, assim como respeito e compromisso as 

decisões através de análise, discussão e votação. 

A gestão democrática necessariamente é participativa. Todos os membros 

do Colegiado têm espaço, não só para colocar suas idéias, mas também para 

influenciar os rumos da escola, sempre em consonância ao Conselho Escolar, 

Colegiado Escolar, APMF e representantes estudantis. 

A representatividade dos educandos faz-se através de eleições de 

representantes de cada turma, a qual é feita por aclamação dos seus pares. 

Compete ao representante representar sua turma em diferentes situações, ser um 

agente crítico e incentivador das atividades desenvolvidas pelo coletivo, 

corresponder a confiança que sua turma depositou em sua atuação, estar a 

disposição da turma sempre que alguma situação assim o exigir, estar envolvido 

com o crescimento pedagógico da turma, ser acima de tudo amigo e fiel a seus 

colegas.  

Ao longo do ano letivo são realizadas duas análises de desempenho dos 

docentes de cada disciplina, através da Equipe Pedagógica juntamente com os 

representantes de cada turma. Nesta análise, são considerados relação 

professor/aluno, metodologias, estratégias, domínio de conteúdo, avaliação, 
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cumprimento as normas estabelecidas no colegiado, assiduidade e pontualidade.  O 

resultado deste instrumento é repassado ao professor e quando detectado falhas 

busca-se soluções para as mesmas.  

Além destes momentos, ao fim de cada trimestre é levantado, pelo professor 

representante de classe, junto a sua turma, dificuldades e sugestões considerando 

três enfoques básicos: metodologia, estratégias e relacionamento professor/aluno. 

O Colegiado se manifesta através de um questionário formal não sendo 

necessária identificar-se. Neste são analisadas o desempenho de todos os setores 

que formam o administrativo e o pedagógico, bem como considerados todas as 

sugestões para o crescimento e melhoria de cada um.    

Com isto, a verdadeira democracia se faz presente na participação e tomada 

de decisão, construída em conjunto, e não simplesmente acatando decisões 

impostas por outros. 

 

 

2.6     PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

 

A participação efetiva dos pais, na escola, mostra seu interesse pelo 

sucesso dos filhos. A educação representa uma das atividades mais importantes na 

vida do ser humano, pois é pelo processo educacional que se dá a formação da 

criança ao longo do seu processo evolutivo e do seu crescimento, para torná-lo uma 

pessoa, um ser crítico e participativo na sociedade em que vive. Os pais devem 

estar cientes de que não basta matricular seus filhos na escola, é necessário manter 

o diálogo constante com os professores, com a equipe pedagógica e direção, 

certificando-se dos critérios estabelecidos pela instituição quanto à organização e 

estruturação pedagógica e a linha de trabalho que está sendo seguida. 

É óbvio que a participação ativa da comunidade faz da escola um espaço 

muito melhor. Conforme FREIRE (1979), “o homem precisa ter sua participação na 

História, não deixando marcas como objeto e sim como sujeito. Se é dada ao 

homem a oportunidade desta relação participativa, com certeza poderá assumir 

desafios e propor soluções”.  

É cada vez mais importante sensibilizar os pais de que sua participação na 

escola não deve acontecer somente para receber informações, é preciso que façam 
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sugestões, participem das atividades propostas pela escola e ajudem a resolver os 

problemas que vão surgindo ao longo do percurso escolar.  Com o objetivo de 

aproximar cada vez mais os pais, o Colégio Unidade Polo mantém um contato 

constante, através de reuniões e palestras, contando com a participação dos pais 

em alguns segmentos como : APMF, Conselhos Escolar, Conselho de Classe . 

 A Equipe Pedagógica realiza um trabalho efetivo  com os pais, 

conscientizando-os da situação escolar de seus filhos e mantendo contato 

permanente em caso de dificuldades na aprendizagem, disciplina ou qualquer 

problema que possa interferir no bom andamento do processo.  

Percebe-se a dificuldade de contar com a presença dos pais, pois a maioria 

trabalha não dispõe de tempo para a escola. Este é nosso grande desafio, conseguir 

a participação efetiva dos pais, pois o envolvimento escola/família contribui 

significativamente para uma educação de sucesso. 

 

 

2.7     CONTRADIÇÕES E CONFLITOS PRESENTES NA PRÁTICA DOCENTE  

   

Primitivamente, o termo “aluno”, significa criança que se dava para criar; 

pessoa que recebe instrução e/ou educação de algum mestre em estabelecimento 

de ensino; estudante, educando, discípulo, escolar. 

Em condições ideais, a faixa etária para os alunos do Ensino Fundamental 

de 5ª a 8ª séries (6º ao 9º ano), seria de 11 a 14 anos e de 15 a 18 anos para o 

Ensino Médio. Contudo, a escola recebe alunos mais velhos, com idades muito 

diferenciadas, sobretudo no período noturno. 

Uma reflexão sobre os alunos exige ir além da característica etária, é preciso 

considerar as diferentes situações em que vivem, além das diferenças individuais. A 

escola não pode tratar os alunos como se todos tivessem as mesmas condições e 

aptidões, considerando-os como iguais em relação ao conhecimento, ao 

desempenho e à maneira de ser. Assim, analisaremos os alunos sob três enfoques: 

psicológico, social e pedagógico. 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

34 

2.7.1   Enfoque Psicológico 

 

 A passagem da fase da criança para a maturidade, nas sociedades 

modernas, se desenvolve de forma conflituosa, tornando-se, assim, um processo 

mais difícil e menos ritualizado do que nas sociedades tradicionais. 

 As transformações que acontecem no início da adolescência provocam 

temor, angústia e, ao mesmo tempo, euforia pela descoberta de novas emoções. 

Surgem as primeiras paixões, a necessidade de falar sobre o amor com os 

confidentes e a necessidade de chamar a atenção para si. Ocorrem também as 

mudanças bruscas de humor: ora o jovem está alegre, eufórico e quer estar com os 

amigos, ora está triste e quer o isolamento total, é uma fase caracterizada pela 

ambivalência.  

O adolescente tem um forte vínculo com o tempo presente, ao passo que o 

futuro se apresenta cada vez incerto, por isso suas escolhas tendem a ser 

provisórias e reversíveis. Enquanto o adolescente tem essa relação acentuada com 

o presente, a escola privilegia o preparo para a vida adulta, perdendo com isso a 

capacidade de diálogo. 

É a relação que estabelece com o mundo e com os outros que o ser humano 

constrói sua identidade: a partir do contexto familiar, do grupo social e seus valores, 

idéias e normas das experiências individuais que organizamos nossa visão de 

mundo. O processo de construção da identidade torna-se particularmente crítico no 

período da adolescência, pois os jovens vêm sendo socializados, no interior de uma 

cultura de violência e erotismo, marcada ainda, por estereótipos e discriminação. 

 A busca do prazer e da liberdade, permissividade, irreverência, crises de 

auto-estima, questionamento das normas sociais e de seus valores, são 

características do jovem que também carrega consigo rico potencial de criatividade. 

 

 

2.7.2   Enfoque Social 

 

 O grupo de amigos constitui-se num espaço importante para os jovens, pois 

é nele que vão buscar respostas para suas questões. É nesse espaço entre iguais 
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que podem vivenciar novas experiências, criar símbolos de identificação e laços de 

solidariedade. 

 Muitos problemas da adolescência estão associados a uma crescente 

desestruturação das famílias (mães solteiras, pais separados, alcoólicos, 

desempregados, etc.). Os Adultos vivendo novas formas de organização familiar, 

passam a questionar seus próprios valores e projetos de vida, tornando-se de certa 

forma incapazes de propor aos filhos, modelos de identificação e sistema de valores 

adaptados às transformações sociais. Assim, a família passa a ser mais tolerante 

com os jovens e tem dificuldades para estabelecer limites. 

 A rua representa um espaço de duplo sentido, temido pelas famílias e 

desejado pela maioria dos jovens. Ali podem estabelecer relações entre si e 

vivenciar novas experiências dos adolescentes, ocorrendo, assim muitas vezes 

experiências de transgressão às normas sociais. 

 A busca do trabalho e de novas perspectivas faz com que muitas  famílias 

migrem para regiões às vezes muito distantes. Essa migração atinge diretamente a 

escola que acaba tendo sua clientela cada vez mais diversificada. 

 É inegável a influência da mídia sobre os jovens, oferecendo-lhes lazer e 

informações. No entanto, a qualidade da maior parte das programações é discutível: 

informações tendenciosas, incentivo ao consumo desenfreado, valorização de 

atitudes violentas, eróticas e discriminatórias. 

 Concluindo o enfoque social, podemos dizer que a questão do projeto de 

vida é complexa, na medida em que os adolescentes são cada vez mais 

bombardeados com informações e apelos de toda ordem, expostos  a diferentes 

projetos de socialização: da família, da escola, dos meios da comunicação, da igreja, 

das gangues, etc.  A escola deve constituir-se em um espaço de reflexão e 

problematização, contribuindo para o amadurecimento dos alunos. 

 

 

2.7.3   Enfoque Pedagógico 

 

 A relação de grande parte dos jovens com a escola é difícil. Os pais enviam 

seus filhos à escola afirmando que o estudo é importante para o futuro, mas o jovem 

como já vimos, está mais preocupado com o presente e, para a maioria dos 
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adolescentes, salvo as habilidades de leitura e cálculo, o conhecimento em si parece 

sem função, sem vínculo com a realidade em que vivem.  

 Nessa fase há grande interesse pela música, dança, teatro, televisão, 

revistas, jogos, grafite, internet, enfim, os jovens valorizam o lazer em suas mais 

diversas formas de expressão. O espaço de lazer não exige disciplina, como o da 

família, da escola e do trabalho.  

 Muitos alunos desenvolvem atitudes de resistência à escola: indo da apatia à 

resistência de adequar-se ao que a escola solicita. Isso acontece porque o aluno 

não atribui valor ao saber escolar em si, e porque a escolaridade é percebida como 

tendo pouco impacto na vida adulta.  

 Assim, o esforço a ser dispensado na condição de aluno é sentido como 

demasiado, e não lhes parece compensador. Nessas condições, o aluno busca 

executar apenas o mínimo necessário para obter a aprovação e por meio da 

indisciplina, busca afirmar uma identidade insubmissa, desafiando a escola e os 

professores. 

 A escola se mostra um espaço atraente à maioria dos jovens, apenas pela 

possibilidade do encontro com outros adolescentes. Os corredores, pátios, 

banheiros, são os espaços mais interessantes para eles, pois são os espaços de 

convivência. 

 A exclusão social é um fator a ser analisado. Grande parcela da população 

juvenil tem a escolarização dificultada e acaba abandonando a escola sem concluir o 

ensino fundamental. Outras vezes, os jovens alternam períodos de freqüência e 

períodos de abandono, o que resulta em reprovação. São esses jovens que 

apresentam maior defasagem na relação série/idade. 

 Para o aluno produzir e apresentar bom desempenho escolar, é necessário 

estabelecer uma relação de confiança, compreender as diversas dimensões da 

vivência juvenil, apresentar atmosfera que estimule a criatividade e capacidade do 

aluno, já que ele não se mostra motivado pelo saber escolar.  
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2.8     CRITÉRIOS PARA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS 

 

A organização de turmas de nosso Colégio segue a ordenação seriada de 

turmas, sendo: Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries (6º ao 9º ano) no período 

diurno e Ensino Médio por Blocos de Disciplinas Semestrais no período noturno. 

A distribuição dos alunos por série se faz de acordo com a aquisição dos 

conteúdos considerados requisitos para as diferentes disciplinas do currículo de 

cada série e modalidade de ensino. 

Para a montagem das turmas, a Secretaria e a Equipe Pedagógica, utilizam 

os seguintes critérios: 

a. Por tratar-se de turmas mistas, o número de alunos x alunas, é 

equilibrado, visando facilitar principalmente a prática esportiva. 

b. Distribui-se, igualmente, o número de alunos (as) que se encontram 

refazendo a série; 

c. Distribuem-se igualmente os(as) alunos(as) que foram aprovados pelo 

Conselho de Classe, pois estes trazem uma defasagem cognitiva da séríe 

anterior, necessitando portanto, de uma atenção especial; 

d. São consideradas as deliberações do Colegiado do ano letivo anterior, 

no que se refere a separar ou unir determinados alunos (as), visando o 

progresso cognitivo dos mesmos; 

e. As turmas são montadas em caráter experimental, e após 

aproximadamente 3 (três) semanas, é ouvido o parecer do Colegiado de 

cada turma, fazendo-se as alterações de alunos e turmas recomendadas, 

passando esta, então, a ser a turma definitiva; 

f. Ao longo do ano, sempre que necessário for, e, depois de ouvido o 

Colegiado, processa-se o remanejamento de alunos(as)  de turma e até 

mesmo de turno. 

As medidas são adotadas com vistas à melhoria da qualidade das aulas 

ministradas pelos professores e conseqüentemente aprimoramento da 

aprendizagem do educando. 
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2.9     ORGANIZAÇÃO DA HORA / ATIVIDADE 

 

A hora-atividade do Colégio está organizada seguindo os critérios abaixo: 

 Cumpre-se a lei, que garante ao professor regente de sala, 20% de sua 

jornada de trabalho semanal, em hora-atividade, que é realizada  no próprio 

Colégio, no mesmo turno em que as aulas são ministradas; 

 A distribuição da hora-atividade é feita de maneira que os professores da 

mesma disciplina possam se encontrar, para trocar idéias, planejar aulas, 

elaborar atividades, trabalhos etc.; 

 Este horário também é aproveitado para trocar idéias entre o Professor e 

Supervisão/Orientação e sempre que necessário para o atendimento de pais 

de alunos;   

 Na medida do possível, é respeitada a vontade do professor quando 

este solicita uma hora atividade por dia  ou hora-atividade geminadas. 

 Durante a hora atividade os professores se dedicam à elaboração de 

atividades, avaliações e a elaboração do Plano de Trabalho Docente. A Equipe 

Pedagógica está sempre presente, assessorando e auxiliando os professores com 

materiais de apoio, proporcionando também a troca de experiência entre eles. 

 Para que a hora atividade possa ser um  momento de atualização, a Equipe 

Pedagógica deixa a disposição dos professores textos diversos para leitura, e os 

próprios professores contribuem com este matéria trazendo textos que são do 

interesse de todos. 

 O Livro Registro de Classe é um documento de grande importância, é 

também durante a hora atividade que os professores e a equipe pedagógica troca 

informações para o correto preenchimento do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

39 

2.10     A ESCOLA DIANTE DO CONTEXTO DA REALIDADE BRASILEIRA, DO       

            ESTADO E DO MUNICÍPIO – PROBLEMAS E NECESSIDADES 

 

2.10.1   Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, foi criado pelo 

MEC em 2007, para atender à necessidade de se estabelecer padrão e critérios 

para acompanhar o sistema de ensino no Brasil. O IDEB é um indicador calculado a 

partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de 

desempenho nas avaliações: SAEB ( para as unidades da federação e para o país) 

e Prova Brasil (para municípios). 

 

 

2.10.2   IDEB – Resultados e Metas 

 

Estado -  Paraná 

Rede de Ensino – Estadual 

Série/Ano - 8ª série / 9º ano 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

3,3 4,0 4,1 3,3 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,3 

 

 

 

2.10.3   Município – São José dos Pinhais 

 

Rede de Ensino – Estadual 

Série/Ano – 8ª série / 9º ano 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

3,5 3,8 3,9 3,5 3,6 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 5,5 
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2.10.4   Escola – Colégio Estadual Unidade Polo - EFEM 

 

Rede de Ensino – Estadual 

Série/Ano – 8ª série / 9º ano 

 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

3,7 4,7 4,5 3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7 

 

Na composição do IDEB da escola são utilizados os indicadores taxa de 

aprovação e as médias de desempenho na Prova Brasil em Língua Portuguesa e 

Matemática. 

A partir dos resultados observa-se que o Colégio Unidade Polo apresenta  

média superior ao país, estado e também ao município, ficando acima da meta 

projetada para 2009. Para garantir a melhoria do processo ensino-aprendizagem a 

escola proporciona condições de trabalho aos professores, realizando um  

acompanhamento intensivo por parte da equipe pedagógica nas questões de 

freqüência, rendimento dos alunos, bem como a participação, garantindo assim a 

bons resultados no processo ensino aprendizagem. 
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3    MARCO CONCEITUAL 

 

3.1     FILOSOFIA DA ESCOLA 

 

A educação tem como referência algumas correntes filosóficas que norteiam 

o fazer pedagógico. A escola ao escolher qual tendência deve nortear seu trabalho 

docente deve partir de questionamentos, tais como : qual a finalidade da educação? 

Que tipo de indivíduos queremos formar? O que pretende a sociedade? Que papéis 

devem assumir os educadores e os educandos? 

O Colégio Estadual Unidade Polo norteia seu trabalho a partir da tendência 

progressista, que por sua vez é crítica e busca compreender a educação como 

mediação de um projeto social. Os teóricos desta tendência admitem que a 

educação tem um papel ativo na sociedade agindo a partir dos condicionantes 

históricos. 

A ação educativa pressupõe uma articulação entre o ato político e o ato 

pedagógico e a interação professor, aluno, conhecimento e contexto-social. 

Segundo Saviani, uma prática pedagógica eficiente pressupõe a exigência 

de tratamento diferenciado de respeito às diferenças individuais e aos diferentes 

ritmos de aprendizagem, bem como a ênfase na diversificação metodológica e 

técnica, no sentido de suprir as carências dos educandos. Assim, uma prática 

pedagógica que propõe uma interação entre conteúdo e a realidade concreta, visa à 

transformação da sociedade através da ação-compreensão-ação do educando, que 

enfoca os conteúdos, como produção histórico-social de todos. 

Saviani indica ainda, que a educação deve atuar de forma a transformar o 

ser humano em um ser filosófico levando-o a compreender do mundo e a entender a 

interpretação dos seus fenômenos.  

Para por em prática essa filosofia, é imprescindível que sejam oportunizados 

os mecanismos necessários, para que o educando possa rever conceitos, formar 

valores e atitudes frente a sua realidade, de maneira que venha a tornar-se 

protagonista da sua história e, enquanto cidadão posicionar-se politicamente frente 

ao mundo que o cerca.  
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Por fim, a escola deve se pautar por princípios que dignifiquem o seu papel. 

Deve primar por justiça, igualdade, solidariedade e respeito. Construindo, assim, um 

mundo melhor para todos.  

 

 

3.2     CONCEPÇÃO DE HOMEM E SOCIEDADE 

 

O homem é um sujeito histórico, síntese de múltiplas relações sociais, não 

se apresenta como um ser pronto e acabado, mas como um ser que é produzido 

pelo meio e pela própria natureza e na medida em que vai interagindo também vai 

se transformando e se preparando para a vida. 

O ser humano, na atualidade, mostra-se competitivo e individualista, devido 

às relações impostas pelo modelo de sociedade em vigor, no entanto devemos 

pensar na formação de um cidadão crítico, participativo, responsável, criativo, 

voltado para o seu próprio bem, mas acima de tudo para o bem estar do grupo em 

que está inserido, que através da apropriação do conhecimento modifica a si mesmo 

e a sociedade em que vive. 

O ser humano é, naturalmente, um ser da intervenção no mundo à razão de que se 
faz a História. Nela, por isso mesmo, deve deixar suas marcas de sujeito e não 
pegadas de objeto”.(Paulo Freire,2007) 

A educação é um ato político coletivo fruto da ação de todos os envolvidos 

na dinâmica do processo ensino-aprendizagem e para compreendê-la temos que 

vinculá-la às condições estruturais da sociedade, bem como ao conjunto de relações 

sociais que se dão no contexto histórico. Assim, aspectos econômicos, políticos e 

sociais de cada sociedade configuram a concepção de homem, de sociedade e de 

mundo, consequentemente de educação, pois esta é fruto das necessidades de 

cada momento. 

 

 

3.3     CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

 

 A educação deve estar centrada na apropriação do saber elaborado como 

instrumento de luta social, buscando formar sujeitos conscientes de sua ação 
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transformadora na construção de uma sociedade mais justa, de uma nova ordem 

social. 

Saviani indica ainda, que a educação deve atuar de forma a transformar o 

ser humano em um ser filosófico levando-o a compreender do mundo e a entender a 

interpretação dos seus fenômenos.  

Para por em prática essa filosofia, é imprescindível que sejam oportunizados 

os mecanismos necessários, para que o educando possa rever conceitos, formar 

valores e atitudes frente a sua realidade, de maneira que venha a tornar-se 

protagonista da sua história e, enquanto cidadão posicionar-se politicamente frente 

ao mundo que o cerca.  

A educação constitui-se num dos principais bens da humanidade, por ser 

histórica não se faz sempre da mesma forma em todas as épocas e sociedades, ela 

se faz de acordo com as condições possíveis em cada momento de 

desenvolvimento do processo social, histórico, cultural e econômico. 

Por fim, a escola deve se pautar por princípios que dignifiquem o seu papel. 

Deve primar por justiça, igualdade, solidariedade e respeito. Construindo, assim, um 

mundo melhor para todos.  

 

 

3.4     CONCEPÇÃO DE ESCOLA 

 

Segundo a Tendência Pedagógica Crítico-social dos conteúdos, a escola é o 

local onde acontece a socialização do saber elaborado às camadas populares, 

entendendo a apropriação crítica e histórica do conhecimento enquanto instrumento 

de compreensão da realidade social e atuação crítica e democrática para a 

transformação desta realidade. 

Buscar a identidade da escola, atualmente é também afirmar a nossa 

identidade de educadores, inserida na realidade de nossa sociedade. O nosso papel 

e o da escola, enquanto um projeto de sociedade e de educação, deve ser gerado 

de forma coletiva entre aqueles que se sentem comprometidos com o processo de 

construção de uma sociedade democrática. 

Portanto, a educação deve ser assumida conscientemente pelos educadores 

inseridos na construção de propostas alternativas que resgatam a identidade da 
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escola. A construção coletiva desta deve retratar as aspirações e expectativas do 

grupo. 

Cabe a ela garantir a todos o direito aos conhecimentos científicos, éticos e 

culturais. Esses direitos vão depender de cada momento histórico, bem como das 

necessidades específicas de cada comunidade escolar.  

O desenvolvimento social exige cada vez mais uma formação sólida, ampla 

e profunda de seus membros. Uma vez que a escola deve educar no sentido mais 

amplo, isto é, considerar as diversas experiências sociais, culturais e intelectuais do 

aluno, ou seja, respeitar  suas histórias de vida, linguagem, costumes, condições 

sociais, moradias e lazer, incluindo essas experiências no programa de ensino.  

Segundo Gramsci, a função da escola (e do intelectual – professor) é mediar 

uma tomada de consciência (do aluno) que passa pelo autoconhecimento individual 

e implica reconhecer o “próprio valor histórico”. Por isso, uma escola democrática, 

segundo este pensador, “não pode consistir apenas em que um operário manual se 

torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante”. 

Nesse sentido, a escola deve ser o local, por excelência, em que o indivíduo 

possa se formar enquanto ser social, uma vez que é através do conhecimento 

sistematizado e da formação dos valores que ele estará mais apto para participar e 

interferir no mundo. Como ensinava Paulo Freire, na escola o aluno deve “ler o 

mundo”. Ela deve viabilizar que ele possa “aprender a ler a realidade (conhecê-la) 

para em seguida poder reescrever essa realidade (transformá-la)”.  

A escola deve ser usada para aprimorar valores e atitudes, além de 

capacitar o indivíduo na busca de informações, onde quer que elas estejam, para 

usá-las no seu cotidiano. Cabe a ela rever valores que são essenciais para o bem 

estar de todos. É o local que nos educa para a coletividade e para o exercício de 

cidadania. 

 

 

3.5     CONCEPÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O conhecimento é uma produção histórico-social. São trabalhados 

conteúdos culturais universais incorporados pela humanidade permanentemente 
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reavaliados face às realidades sociais, conteúdos indispensáveis à compreensão da 

prática social. Dentro desta concepção de ensino-aprendizagem, professor e aluno 

são sujeitos ativos,acontecendo uma relação interativa entre eles, são sujeitos 

concretos ( sócio-históricos).  

 Professor - autoridade competente direciona o processo pedagógico, 

interfere e cria condições necessárias à apropriação do conhecimento 

enquanto especificidade da relação pedagógica. 

 Professor – mediador, interventor, instrumentalizador do processo de 

apropriação do conhecimento pelo aluno e em sua relação com a 

prática. 

 Aluno – sujeito ativo no processo de apropriação e de significação social 

do conhecimento e da prática social. 

O ensino-aprendizagem decorre das relações estabelecidas entre conteúdo-

método e concepção de mundo, confronta os saberes trazidos pelo aluno com o 

saber elaborado na perspectiva da apropriação de uma concepção científico-

filosófica da realidade social, mediada pelo professor.  Incorpora a dialética como 

teoria de compreensão da realidade e como método de intervenção nesta realidade. 

Fundamenta-se no materialismo histórico, a relação de indissociabilidade entre 

forma e conteúdo pressupõe a socialização do saber produzido pelos homens. Os 

fins a serem atingidos é que determinam os métodos e processo de ensino-

aprendizagem. 

Segundo Saviani, uma prática pedagógica eficiente pressupõe a exigência 

de tratamento diferenciado de respeito às diferenças individuais e aos diferentes 

ritmos de aprendizagem, bem como a ênfase na diversificação metodológica e 

técnica, no sentido de suprir as carências dos educandos. Assim, uma prática 

pedagógica que propõe uma interação entre conteúdo e a realidade concreta, visa à 

transformação da sociedade através da ação – compreensão - ação do educando, 

que enfoca os conteúdos, como produção histórico-social de todos. 

Saviani indica ainda, que a educação deve atuar de forma a transformar o 

ser humano em um ser filosófico levando-o a compreender do mundo e a entender a 

interpretação dos seus fenômenos.  

Para por em prática essa filosofia, é imprescindível que sejam oportunizados 

os mecanismos necessários, para que o educando possa rever conceitos, formar 

valores e atitudes frente a sua realidade, de maneira que venha a tornar-se 
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protagonista da sua história e, enquanto cidadão posicionar-se politicamente frente 

ao mundo que o cerca.  

 

 

3.6     CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser entendida como prática emancipadora, com função 

diagnóstica – permanente e contínua, como meio de obter informações necessárias 

sobre o desenvolvimento da prática pedagógica para intervenção e reformulação 

desta prática e os processos de aprendizagem. 

Conforme diz LUCKESI, as notas são comumente usadas para fundamentar 

necessidades de classificação de alunos, dentro de um dos níveis de posições, onde 

a maior ênfase é dada à comparação de desempenhos e não aos objetivos que se 

deseja atingir. Os alunos são classificados como inferior médio ou superior ao seu 

desempenho e muitas vezes ficam presos a esse estigma, não conseguindo 

desvelar seu potencial. 

 A LDB, em seu Art.24, Inciso V, diz “a verificação do rendimento escolar 

deverá obedecer aos seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais. 

É preciso entender a avaliação como um processo contínuo, diagnóstico, 

processual e mediador, envolvendo toda a comunidade escolar como suporte 

decisivo para a organização do ensino e das relações que se estabelecem em sala 

de aula proporcionando um processo de retomada, reflexão, planejamento e 

intervenção constante para assegurar o processo de construção do conhecimento. 

...muda radicalmente o processo avaliativo do aluno, não mais voltado à mera 
freqüência e às notas das provas, mas na pesquisa e elaboração própria. Está em 
jogo sua capacidade de questionar e reconstruir, na teoria e na prática, com 
qualidade formal e política. Busca-se avaliar as condições de formação da 
competência, dentro de um processo evolutivo sustentado a longo prazo, através 
sobretudo de um sistema de acompanhamento cuidadoso e dedicado, mais do que 
por notas, semestre a semestre. Avaliar não é apenas medir, mas sobretudo 
sustentar o desempenho positivo dos alunos(...) não se avalia para estigmatizar, 
castigar, discriminar, mas para garantir o direito à oportunidade. As dificuldades 
devem ser transformadas em desafios, os percalços em retomadas e revisões, as 
insuficiências em alerta. (DEMO, 2002, p.97) 
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“Avaliar é localizar necessidades e se comprometer com sua superação. Em 

qualquer situação da vida, a questão é: o que estou avaliando? No contexto escolar, 

ela deve acontecer para haver intervenção no processo de ensino aprendizagem. 

Quem quer fazer uma a mais justa para ajudar o aluno a superar suas dificuldades 

pode começar mudando sua intenção no ato de avaliar”. Essa é a visão do Educador 

Celso Vasconcellos. (REVISTA NOVA ESCOLA) 

Seguindo a teoria crítico-social dos conteúdos avaliação pressupõe tomada 

de decisão, professor e aluno tomam conhecimento dos resultados e organizam-se 

para as mudanças necessárias. 

 

 

3.7     CONCEPÇÃO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

A gestão democrática necessariamente é participativa e abrange além do 

princípio constitucional, as dimensões administrativa, pedagógica e financeira, 

pressupõe a ruptura entre a concepção e execução, pensar e faze, teoria e prática, 

ciência e cultura. A prática da participação coletiva elimina o individualismo, a 

reciprocidade exclui a exploração, a solidariedade supera a opressão, a autonomia 

anula a dependência submissa aos órgãos intermediários, requer a participação 

coletiva dos professores, funcionários, pais e alunos na construção, execução e 

avaliação do Projeto Político pedagógico, assegura a transparência das decisões e 

legitimidade da participação na construção de instrumentos de gestão. Todos os 

membros do Colegiado têm espaço, não só para colocar suas idéias, mas também 

para influenciar os rumos da escola, sempre em consonância ao Conselho Escolar, 

Colegiado Escolar, APMF e representantes estudantis. 

Uma gestão democrática contempla o conhecimento como essencial para 

que o indivíduo se posicione de forma crítica e produtiva na sociedade.  

A educação, portanto, determina e direciona a vida de cada um. Desta 

forma, as decisões sobre educação e ensino, não podem refletir opiniões e 

expectativas de uma só pessoa ou um só grupo. Estas decisões devem ser 

compartilhadas para que a educação atenda aos interesses de todos, possibilitando 

que a gestão democrática encontre um ponto de equilíbrio entre as diversas opiniões 

e expectativas.  
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A gestão democrática com qualidade da educação é aquela que tem como foco o 
ensino e a aprendizagem. Para tanto, busca construir um ambiente 
verdadeiramente educativo, promovendo o respeito, a cooperação e a alegria no 
cotidiano escolar. Além disso, valoriza e incentiva a prática pedagógica inclusiva, 
participativa, bem como os ambientes, estratégias e recursos pedagógicos que 
facilitem o ensinar e aprender. 

Afirma Lucia Klein, pedagoga (Revista Aprendizagem-Ano 2– 2008). Pensar 

uma gestão com foco na qualidade da educação faz da escola uma instituição 

aprendente e comprometida com a formação continuada de todos que nela 

trabalham. 

O Colégio tem como prática democrática reunir os profissionais envolvidos 

no processo educativo, para discutir propostas que contribuam para o bom 

desempenho dos trabalhos.  

Garante-se voz, tempo e espaço para as discussões e debates entre todos 

os membros que constituem esta entidade, assim como respeito e compromisso as 

decisões através de análise, discussão e votação. 

A representatividade dos educandos faz-se através de eleições de 

representantes de cada turma, a qual é feita por aclamação dos seus pares. 

Compete ao representante representar sua turma em diferentes situações, ser um 

agente crítico e incentivador das atividades desenvolvidas pelo coletivo, 

corresponder a confiança que sua turma depositou em sua atuação, estar a 

disposição da turma sempre que alguma situação assim o exigir, estar envolvido 

com o crescimento pedagógico da turma, ser acima de tudo amigo e fiel a seus 

colegas.  

 

 

3.8     CONCEPÇÃO CURRICULAR 

 

A pluralidade existente em nossas escolas e nas relações que nela se 

estabelecem mostra a complexidade de se organizar uma proposta curricular 

coerente à diversidade.  

Coll nos apresenta uma descrição atual e objetiva sobre currículo:“ 

Entendemos o currículo como o projeto que preside as atividades educativas 

escolares, define suas intenções e proporciona guias de ação adequadas e úteis 

para os professores, que são diretamente responsáveis pela execução. O currículo 
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proporciona informações concretas sobre o que ensinar, quando ensinar, como 

ensinar e o que, como e quando avaliar. Um currículo é uma tentativa de comunicar 

os propósitos educativos de tal forma que permaneça aberto à discussão crítica e 

possa ser efetivamente transladado em prática”. 

A concepção de currículo adotada pelo Colégio Unidade Polo é que o 

mesmo refere-se à organização do conhecimento escolar/acadêmico e não é um 

instrumento neutro, pois não pode ser separado do contexto social, organizado em 

disciplinas que devem dialogar numa perspectiva interdisciplinar. 

Um sujeito é fruto de seu tempo histórico, das relações em que está inserido, 

mas é, também, um ser singular, que atua no mundo a partir do modo como o 

compreende e como dele lhe é possível participar. 

Ao definir qual formação se quer proporcionar a esses sujeitos, a escola 

contribui para determinar o tipo de participação que lhes caberá na sociedade. Por 

isso, as reflexões sobre currículo, em sua natureza, um forte caráter político.  

Na escola, o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade é 

veiculado pelos conteúdos das disciplinas escolares. 

Os conteúdos disciplinares devem ser tratados de modo contextualizado, 

estabelecendo-se, entre eles, relações interdisciplinares de maneira que contribuam 

para a crítica às contradições sociais, políticas e econômicas presentes nas 

estruturas da sociedade contemporânea e propicie compreender a produção 

científica, a reflexão filosófica, a criação artística, nos contextos em que elas se 

constituem.  

Como saber escolar, o conhecimento se explicita nos conteúdos das 

disciplinas de tradição curricular quais sejam: Arte, Biologia, Ciências, Educação 

Física, Ensino Religioso, Filosofia, física, Geografia, História, Língua Estrangeira 

Moderna, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. Destacando a 

importância dos conteúdos disciplinares e do professor como autor de seu plano de 

ensino. 
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3.9     ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular contempla a Base Nacional Comum, 

complementados pelos demais conteúdos curriculares especificados na LDB 

9394/96, no Sistema de Ensino Estadual e por este Estabelecimento de Ensino, 

como também, por uma parte diversificada. Esta organização está devidamente 

regulamentada no Regimento Escolar e Matrizes Curriculares aprovados, conforme 

expressão da Lei. 

A organização curricular é produto da discussão entre os sujeitos da 

educação, fundamentada nas teorias críticas e com organização disciplinar, proposta 

nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, do Estado do Paraná, as quais 

procuram manter o vínculo com o campo das teorias críticas da educação com as 

metodologias que priorizem diferentes formas de ensinar, de aprender e de avaliar. 

Considerando também as dimensões científica, filosófica e artística e dando ênfase 

a importância de todas as disciplinas.  

Além do currículo composto pelas disciplinas tradicionais (Base Nacional 

Comum), propõe-se a inserção através de abordagens de temas como ética, meio 

ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, sexualidade, entre outros, dentro 

das diversas disciplinas curriculares.  

 

 

3.10    PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

A LDB 9394/96, art. 3º, estabelece os seguintes princípios que devem serão 

respeitados e garantidos através do Projeto Político Pedagógico deste 

Estabelecimento de Ensino. 

I. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III. Pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço a tolerância; 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais 

VII. Valorização do profissional da educação escolar; 
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VIII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação 

do sistema de ensino; 

IX. Garantia do padrão de qualidade; 

X. Valorização da experiência extracurricular; 

XI. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

  “A garantia da escola pública para todos significa dar acesso àqueles que a 

ela se reportam. Só a matrícula não garante a permanência do aluno na escola. A 

cultura escolar deve permitir que os educandos tenham um transcurso contínuo e 

progressivo no estabelecimento de ensino, com a apresentação de resultados 

efetivos de aprendizagem”. 

 Educação como direito do cidadão; 

 Universalização do ensino; 

 Escola pública de qualidade e gratuita; 

 Combate ao analfabetismo; 

 Apoio à diversidade cultural; 

 Organização coletiva do trabalho; 

 Gestão democrática. 

 

  

3.11    ORGANIZAÇÃO DO TEMPO ESCOLAR 

 

O Estabelecimento de Ensino mantém o Ensino fundamental de 5ª a 8ª 

séries, de freqüência mista, em turnos matutino, autorizado pelo Decreto 41137/77 e 

reconhecido pela Resolução 18/82. 

O Estabelecimento mantém o Ensino Médio, organizado por Blocos de 

Disciplinas Semestrais, de frequê4ncia mista, no turno noturno, autorizado pela 

Resolução Secretarial nº838/98. 

       

 

3.12    EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

O Colégio Estadual Unidade Polo tem como proposta ser uma escola 

inclusiva, partido do pressuposto de que a educação é para todos. 

A Educação Inclusiva é um desafio constante em nossa Instituição, que vem 

acontecendo ao longo dos anos, e atualmente atendendo casos de alunos 
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portadores de Necessidade Educacionais Especiais, garantindo que estes possam 

exercer o direito a educação em sua plenitude.  

A inclusão educacional implica no reconhecimento e atendimento às 

diferenças de qualquer aluno que, seja por causas endógenas ou exógenas, 

temporárias ou permanentes, apresenta dificuldades de aprendizagem. 

A inclusão para efetivar-se necessita de suporte e apoio e serviços 

especializados, incluindo a capacitação. “È importante destacar que especiais 

devem ser consideradas as alternativas e as estratégias que a prática pedagógica 

deve assumir para remover barreiras para a aprendizagem e participação de todos 

os alunos”. (CARVALHO,2000) 

Embora a escola regular seja o local seja o local preferencial para a promoção da 
aprendizagem e inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, há 
uma parcela de alunos que, em função de seus graves comprometimentos ou 
necessidades de comunicação diferenciada, requer atenção individualizada e 
adaptações curriculares significativas, e que necessitam que seu atendimento seja 
realizado em classes ou escolas especiais. Mesmo nesses casos, não há que se 
perder de vista a necessidade de um trabalho em conjunto e interligado que se 
concretize interdisciplinarmente na aprendizagem do aluno, de modo a não se 
caracterizarem dois processos distintos e desvinculados, ou seja, duas educações: 
a regular e a especial.(CARALHO, 2000) 

Para atender às diferenças, a escola tem buscado aprimorar suas práticas, 

pois percebemos que os professores sentem-se inseguros diante da inclusão, esse 

sentimento envolve aspectos pedagógicos, crenças, valores e sentimentos. 

Este aprimoramento faz-se necessário uma vez que, a escola até então, não 

possuía o apoio de profissionais habilitados, para trabalhar com estes casos. 

“Para incluir um aluno com características diferenciadas numa turma dita 

comum, há necessidade de se criar mecanismos que permitam, com sucesso, que 

ele se integre educacional, social e emocionalmente com seus colegas e professores 

e com os objetos do conhecimento e da cultura”. (CARVALHO,2000) 

O processo de inclusão exige planejamento e mudanças sistêmicas político-

administrativas na gestão educacional, que envolvem desde a alocação de recursos 

até a flexibilização curricular que ocorre em sala de aula.  
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4    MARCO OPERACIONAL 

 

4.1     LINHAS DE AÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA 

PERSPECTIVA 

 

4.1.1    Administrativa 

 

A Equipe de Direção é o órgão que preside o funcionamento dos serviços 

escolares no sentido de garantir o alcance dos objetivos educacionais do 

Estabelecimento de Ensino, é composta por Diretor e Diretor Auxiliar, escolhidos 

democraticamente entre os componentes da comunidade escolar, conforme 

legislação em vigor. 

A Equipe de Direção se incumbe da administração do Colégio, promove e 

supervisiona atividades de natureza pedagógica e administrativa que possibilitam o 

desempenho docente e discente segundo a proposta pedagógica do Colégio. 

O Diretor e seus diretores auxiliares buscam desenvolver durante o período 

de gestão o Plano de ação estabelecido no período de eleição pois este é um 

compromisso de campanha após eleitos. 

Promovem reuniões administrativas internas e participam de outras 

externas; representam o colégio em eventos sociais; atendem a comunidade escolar 

em toda a sua plenitude; zelam pelo patrimônio escolar; são responsáveis pelo 

suprimento, cancelamento e substituição de professores e funcionários, têm 

responsabilidade pela merenda escolar e também em gerir todos os recursos 

financeiros estaduais, federais e da APMF, articulando o bom andamento do colégio 

na questão humana. A equipe de Direção é responsável pelos documentos 

escolares, pela correspondência recebida e expedida, bem como pelo repasse 

dessa correspondência oficial à comunidade escolar. 

A Equipe Técnico - Administrativa é composta pelos Agentes Educacionais I 

e II, sendo o ingresso mediante aprovação em concurso público, atendendo aos 

requisitos exigidos conforme legislação vigente; sendo alguns servidores supridos 

através de contrato temporário. 

O Agente Educacional II  atua nas área da secretaria, biblioteca e 

Laboratório de Informática com as seguintes atribuições: 
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 Assistir os órgãos de administração escolar, a direção, a equipe 

pedagógica, o corpo docente, os funcionários do estabelecimento de 

ensino e a clientela ( pais e alunos ). 

 Proceder a matrícula escolar dos alunos. 

 Controlar e guardar os livros registro de classe, livro-ponto e 

documentos pertinentes às rotinas da escola. 

 Manter os registros atualizados dos prontuários dos alunos, professores 

e funcionários. 

 Manter em dia, o arquivo e os registros das fichas de avaliações e fichas 

individuais dos alunos, por período letivo, de acordo com o Regimento 

Escolar. Fazer o controle das ocorrências diárias da escola: faltas de 

funcionários, professores e alunos. 

 Representar o estabelecimento de ensino nas relações entre a 

comunidade3 escolar. 

 Expedir e assinar documentos previamente solicitados: declarações, 

históricos escolares e outros. 

 Encaminhar ao órgão competente os documentos de rotina e outros que 

forem solicitados. 

 Executar a redação e gestão de correspondência. 

 Organizar, preparar e agendar reuniões e assembléias. 

 Elaborar atas de reuniões. 

 Controlar as chamadas telefônicas recebidas e realizadas. 

 Articular a comunicação interna; divulgar as informações pertinentes 

recebidas. 

 Zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares. 

 Manter os quadros estatísticos da escola em dia. 

 Manter atualizados e organizados os arquivos de legislação e da vida da 

escola. 

 Manter afixado em edital os atos oficiais do estabelecimento de ensino. 

Especificando um pouco mais os Agentes II são responsáveis por alimentar 

o Sistema Estadual de Registro Escolar (SERE); o sistema da Celepar de 

suprimento,substituição e cancelamento; gestão de recursos financeiros, 
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gerenciamento patrimonial, controle da merenda escolar, documentação oficial da 

escola, arquivo morto, sempre em parceria coma direção do colégio. 

O Agente Educacional I, é o profissional encarregado do serviço de 

conservação, manutenção, preservação, segurança e da alimentação escolar, sendo 

coordenado e supervisionado pela direção do Estabelecimento Escolar.  

Nossos funcionários participam de todas as ações pedagógicas e 

administrativas do Colégio, pois são também agentes educadores. Todos têm 

funções específicas determinadas pela direção, porém há o bom senso, de em 

determinados momentos reunirem-se por um serviço único. 

Determinado pela direção, o Agente I executa atividades de merendeira, 

porteiro, inspetor, limpeza e organização do patrimônio físico.   

Participantes da tarefa de educar, os funcionários têm além das atribuições 

correlatas à sua função, auxiliar a disciplina individual e coletiva, orientando os 

alunos nas suas diferentes necessidades. 

 

 

4.1.2   Pedagógica 

 

4.1.2.1   Equipe Pedagógica  

 

A equipe pedagógica assessora, coordena e avalia o processo ensino-

aprendizagem, atuando junto com o corpo docente, para coadjuvá-lo na seleção de 

métodos, técnicas, recursos pedagógicos, conteúdos programáticos e sistemas de 

avaliação, tendo em vista os objetivos educacionais gerais e específicos do Projeto 

Político Pedagógico do Colégio.  

Cabe ainda, coordenar os docentes em situações que aprimorem sua 

atuação e em atividades que os motivem a buscar um melhor desempenho na 

situação ensino-aprendizagem. Deve garantir, portanto, a unidade no processo 

ensino-aprendizagem e acompanhar as atividades dos professores, buscando 

estabelecer a unidade de trabalho e motivar todo o processo, desde o planejamento 

até a avaliação. 
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Assiste também, o educando no intuito de possibilitar-lhe pleno rendimento 

nas atividades escolares e na realização harmoniosa destas atividades escolares no 

decorrer do processo de aprendizagem. 

Visa auxiliar o educando a viver de forma plena e sadia os processos de 

construção do conhecimento e do ajustamento escolar, familiar e social, com a 

cooperação de professores e pais.   

Deve orientar o professor no sentido de compreender o comportamento do 

educando, para melhor orientá-lo no processo. 

Também acompanham, junto aos professores, casos de alunos que 

apresentem problemas específicos, tomando decisões de encaminhamento 

adequado pelo Colégio, Família ou outras instituições especializadas. 

Analisa os resultados dos alunos, orientando e envolvendo todos os 

professores e juntamente com os alunos na tomada de decisões que proporcionem 

um melhor rendimento escolar. 

 

 

4.1.2.2    Professor 

 

O professor Unidade Polo é o profissional que desenvolve uma prática 

pedagógica caracterizada pela ação consistente e sistemática que possibilita postura 

crítica, a curiosidade, a observação, a análise, a troca de idéias, permitindo ao aluno 

a ampliação e a construção plena do conhecimento. 

Seu trabalho não consiste simplesmente em transmitir informações, mas em 

apresentá-las sob a forma de problemas a serem resolvidos de modo que o aluno 

possa estabelecer ligação entre sua solução e outras questões abrangentes. 

Para que o aprendizado se viabilize de acordo com o Projeto Pedagógico e 

em consonância com a Filosofia do Colégio, o professor deve estar sempre 

apresentar uma postura pedagógica renovadora e criativa. 

Queremos que o Colégio mantenha um ensino de qualidade, com avaliação 

e metodologias adequadas, professores qualificados, compreensivos, exigentes, 

com autoridade; aulas expositivas e práticas, palestras, oficinas de teatro, dança, 

música, cursos extracurriculares de línguas (Francês, Italiano, Espanhol,...). 

Oportunizando sempre que possível visita a cinemas, museus e teatros, organizando 
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campeonatos internos e externos com o comprometimento de estudo e organização 

do Grêmio Estudantil. 

 

 

4.1.3    Financeira 

 

O Colégio recebe recursos Federais, Estaduais e provenientes da APMF         

(Associação de Pais, Mestres e Funcionários). 

 Recursos Federais: PDDE – valor repassado uma vez ao ano, 

dependendo do número de alunos do Colégio, sendo administrado pela 

APMF. 

 Recursos Estaduais: Fundo Rotativo - esta verba é específica para 

determinados fins de manutenção do colégio. São dez parcelas de cota 

normal Consumo (aquisição de produtos para manutenção e consumo) ; 

quatro parcelas de cota normal Serviço ( serviços de manutenção, mão-

de-obra); quatro parcelas de PEC – recurso para merenda escolar e 

parcelas esporádica de recursos como o PROINFO; cota suplementar e . 

Estes são gerenciados pelo diretor com a fiscalização da APMF e 

Conselho Escolar.     

 APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários, são responsáveis 

por organizar eventos para angariar fundos com o objetivo de ajudar o 

colégio em situações em que as verbas recebidas não conseguem dar 

conta. A participação e colaboração nos eventos organizados pela 

APMF é voluntária. 

Para a utilização dos recursos financeiros é feito um plano de aplicação e os 

gastos são supervisionados pela APMF e Conselho Escolar. 

 

 

4.1.4    Político Educacional 

 

Na questão das políticas educacionais o Colégio segue as determinações da 

SEED e participa dos Programas ofertados pela mantenedora. 

 Escola Superação 

 Sala de Apoio 

 Sala de Recurso (em processo de abertura) 

 DEB Itinerante 

 PDDE 
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 Fundo Rotativo 

 PLDEF - PLDEM  

 PROEM 

 PROINFO 

 

 

4.2    PAPEL DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS 

 

4.2.1    Conselho Escolar 

 

É um órgão colegiado, de natureza consultiva, deliberativa e fiscal, com o 

objetivo de estabelecer para o PPP critérios relativos à sua ação, funcionamento e 

relacionamento com a comunidade, nos limites da legislação em vigor.  

Tem por finalidade, promover a articulação entre todos os segmentos 

organizados da Sociedade e diversos setores do Colégio.  

O Conselho Escolar é eleito a cada dois anos e se reúne de acordo com as 

necessidades obedecendo às disposições  do Regimento próprio. 

 

 

4.2.2    Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe, ocorre ao final de cada trimestre. Conta com a 

presença dos alunos representantes de turma, Professores, Pedagogas, Diretor e 

Diretor Auxiliar da escola e tem como objetivo analisar o processo ensino-

aprendizagem, oportunizando ao aluno formas diferenciadas de apropriar-se dos 

conteúdos curriculares estabelecidos. 

O Colégio Unidade Polo Polo tem por prática realizar o Pré-conselho, onde 

os professores passam para a equipe pedagógica os resultado parciais e as 

dificuldades encontradas pelos alunos, preenchidos em ficha própria, com os dados 

coletados os pais ou responsáveis são chamados pela equipe pedagógica para 

tomarem ciência e para que medidas sejam tomadas com a finalidade de mudanças 

no processo de aprendizagem, por parte dos alunos, pais e professores. 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

59 

Cabe à Equipe Pedagógica organizar as informações e dados coletados a 

serem analisados no Conselho de Classe. É um momento para análise dos avanços 

dos alunos, do desempenho dos professores e da equipe escolar, onde o Diretor é 

mediador e tem a missão de conduzir a reunião de Conselho de forma democrática, 

usando sempre o bom senso para resolver situações de conflito, que possam surgir 

e não perdendo de vista o resgate da auto-estima dos alunos. Haverá tantos 

Conselhos de Classe quantos forem necessários. 

 

 

4.2.3   Grêmio Estudantil 

 

O Grêmio é a organização dos estudantes na escola e sua formação é 

resultante da vontade dos mesmos.  Como tal, exerce papel importante na formação 

do aluno, devendo ter, portanto, uma dimensão social, cultural e também política. 

As atividades do Grêmio estudantil representam para muitos jovens os 

primeiros passos para sua vida em sociedade, como também contribuem, 

decisivamente, para a formação e o enriquecimento de grande parcela de nossa 

juventude.  

O Colégio Estadual Unidade Polo não possui Grêmio Estudantil. O Ensino 

Médio é no período noturno, e a maioria dos alunos são trabalhadores e não 

conseguem se organizar para formar o grêmio, mesmo apõe diversas tentativas da 

direção e professores. No Ensino fundamental, alguns alunos participam do 

Programam Vereador Mirim, mas para isso há necessidade da participação de um 

professor representante bem como a participação de um Membro da Câmara 

Municipal de São José dos Pinhais. 

 

  

4.2.4     Aluno Representante de Turma  

 

A escolha de representantes de turma acontece em nosso colégio há vários 

anos, pois percebemos a necessidade e a importância de estabelecer um vínculo 

mais próximo e mais efetivo entre a percepção dos alunos em sala de aula, que 

favoreça a apresentação de propostas, indagações, reivindicações dos alunos junto 
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a direção, equipe pedagógica e professores, visando a melhoria do desempenho nas 

disciplinas . 

A Equipe Pedagógica realiza em todas as turmas um trabalho de 

conscientização sobre a importância e as responsabilidades de ser representante de 

turma, utilizando para isso textos para leitura e conversação com os alunos.   Os  

alunos interessados se candidatam e escolhidos por meio de eleição. São eleitos um 

menino e uma menina que representarão a sua turma em diferentes ocasiões como: 

reuniões, Conselho de Classe, Avaliação dos professores e outras. 

O representante de turma recebe um manual onde constam informações 

sobre o que é ser representante, o que compete ao representante e assina um termo 

de compromisso e ciência destas normas. 

Durante todos os anos de realização deste trabalho percebe-se um 

crescimento e amadurecimento dos alunos em relação a esta atividade e também a 

contribuição para maior interação  entre professor, aluno, direção e equipe 

pedagógica.  

 

 

4.2.5     Professor Conselheiro de Turma 

 

A escolha do professor representante da turma acontece por meio da 

indicação dos alunos. A equipe pedagógica realiza um trabalho sobre a importância 

de ser porta voz da turma. É função do professor conselheiro é facilitar o 

entrosamento da turma com todos os setores do Colégio e analisar com a turma os 

problemas de aprendizagem e encontrar estratégias para melhoria. Fazer junto com 

a turma, na semana que antecede o Conselho de Classe, um levantamento dos 

problemas e sugestões dos alunos a todos os setores do Colégio.Repassar à turma, 

junto com os representantes, as decisões do Conselho de Classe. 

O professor conselheiro fica responsável para organizar o mapa da sala, 

dispondo os alunos da melhor maneira e fazendo troca de lugares quando houver 

necessidade visando melhoria na disciplina e aprendizagem.  

Percebe-se que a turma atende o se conselheiro, que sempre está 

motivando e incentivando a turma e que dispõe de algum tempo de sua aula para 

discutir e refletir. 
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4.2.6     APMF 

 

Tem seus objetivos direcionados sobre as ações de assistência ao 

educando, do aprimoramento do ensino e integração da família-escola-comunidade, 

enviando sugestões, em consonância com a Proposta Pedagógica, para a 

apreciação do Conselho Escolar e equipe-pedagógica-administrativa. Promove o 

entrosamento entre pais, alunos, professores e funcionários e toda a comunidade, 

através de atividades socioeducativas e culturais e desportivas, sempre em acordo 

com o Conselho Escolar.  

 

 

4.2.7     Formação Continuada 

 

A formação contínua do professor deve ser voltada para a prática 

pedagógica, com embasamento prático/teórico/tecnológico que o aproxime do 

mundo moderno e acompanhe as transformações sociais compreendendo e 

incorporando as novas tendências, bem como a inclusão, a diversidade, a cultura 

afro-brasileira, a educação ambiental entre outras. 

Durante sua formação, o professor deve ter acesso a capacitação para 

aplicação prática dos conteúdos de sua disciplina e com a incorporação das 

tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação. 

A formação continuada é um direito de todos os trabalhadores em educação 

na perspectiva da especificidade de sua função. O Colégio Estadual Unidade Polo – 

EFEM tem como princípio a busca da qualidade e sucesso da tarefa educativa que 

visa a formação de cidadãos capazes de participarem na vida sócio-econômica, 

cultural e política. Assim, “se quisermos, por exemplo, alunos autores, que saibam 

pensar, é preciso cuidar para que a escola tenha professores autores, que saibam 

também pensar”. (Pedro Demo – Revista Aprendizagem, p.15)  

“A escola precisa ter vontade política e investir no estudo e capacitação 

constante dos seus educadores, através de cursos, reflexões, incentivos ao estudo, 

exigência de formação e especialização”. ( Marco Antônio Ferraz – Revista 

Aprendizagem, p.16) 
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Com essa perspectiva nosso Estabelecimento de Ensino proporciona a toda 

comunidade escolar a oportunidade de atualização através da participação em 

cursos, palestras, reuniões, grupos de estudo e atividades prevista em calendário. 

Outro aspecto importante, refere-se a atual política educacional da SEED, 

que vem ofertando aos educadores, cursos de capacitação, em diferentes 

modalidades. Alguns destes, já previstos no próprio calendário escolar, e acontecem 

no Estabelecimento de Ensino, atingindo assim à todos os Profissionais da 

Educação. 

Além destes cursos, os professores têm ainda a opção de participar de 

Grupos de Estudos, devidamente certificados e ofertados pela SEED. Quando 

oportunizados, participam de outros cursos, seminários, simpósios, etc., dentro de 

suas áreas de formação ou interesse.   

 

 

4.2.8     Avaliação Geral de Desempenho dos Docentes, Pedagogos e Funcionários 

 

A formação continuada é um direito de todos os trabalhadores em educação, 

na perspectiva da especificidade de sua função, buscando qualidade e sucesso na 

tarefa educativa de formação de cidadãos capazes de participarem na vida sócio-

econômica, cultural e política. 

Ao longo do ano letivo são realizadas duas análises de desempenho dos 

docentes de cada disciplina, através da Equipe Pedagógica juntamente com os 

representantes de cada turma. Nesta análise, são considerados relação 

professor/aluno, metodologias, estratégias, domínio de conteúdo, avaliação, 

cumprimento as normas estabelecidas no colegiado, assiduidade e pontualidade.  O 

resultado deste instrumento é repassado ao professor e quando detectado falhas 

busca-se soluções para as mesmas.  

Além destes momentos, ao fim de cada trimestre é levantado, pelo professor 

representante de classe, junto a sua turma, dificuldades e sugestões considerando 

três enfoques básicos: metodologia, estratégias e relacionamento professor/aluno. 

O Colegiado se manifesta através de um questionário formal não sendo 

necessária identificar-se. Neste são analisadas o desempenho de todos os setores 
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que formam o administrativo e o pedagógico, bem como considerados todas as 

sugestões para o crescimento e melhoria de cada um.    

Com isto, a verdadeira democracia se faz presente na participação e tomada 

de decisão, construída em conjunto, e não simplesmente acatando decisões 

impostas por outros. 

 

 

4.2.9     Recuperação Paralela 

 

Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, especifica em seu Art. 13, 

Inciso IV, sobre a incumbência do professor em: “ estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento”. 

A recuperação de estudos é direito dos alunos, independentemente do nível 

de apropriação dos conhecimentos básicos. 

A recuperação de estudos acontece de forma permanente e concomitante 

ao processo ensino e aprendizagem, sempre que o professor retoma , recapitula de 

forma planejada e com metodologia diferenciada, podendo acontecer em qualquer 

dia letivo. 

A recuperação é organizada com atividades significativas, por meio de 

procedimentos didático-metodológicos diversificados, indicando a área de estudos e 

os conteúdos da disciplina.  

Após a recuperação de estudos dá-se ênfase aos resultados obtidos, 

tomados na sua melhor forma. 

Sempre que ocorrer recuperação de estudos, o Professor registra no Livro 

Registro de Classe a realização da atividade de recuperação de conteúdo e o 

registro da nota é somatória, cumulativa e substituída, nunca somada e dividida, 

levando em consideração o crescimento na aprendizagem. 

  

 

4.2.10    Organização do Trabalho Pedagógico  e a Prática Docente 

 

A LDB 9394/96, define como finalidade da educação “o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania  e sua 
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qualificação para o trabalho”. Essa finalidade leva à preocupação com o 

desenvolvimento do ser humano numa dimensão maior, um desenvolvimento  

integral e contínuo de um cidadão que se encontra no centro do processo educativo, 

cuja vivência, experiência e valores representam o ponto de partida para o 

planejamento e a organização do trabalho pedagógico: 

 Organização dos elementos necessários à assimilação do saber, 

fazendo a distinção entre o necessário e o acidental, o principal e o 

secundário, o fundamental e o acessório. 

 Organização dos meios, conteúdos, espaço, tempo e procedimentos 

buscando as formas adequadas para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. 

 Busca de condições que viabilizem a apropriação do saber 

sistematizado determinando métodos e processos de ensino 

aprendizagem. 

 

 

4.2.11    Calendário Escolar 

  

O Colégio Estadual Unidade Polo – EFEM segue o Calendário Escolar da 

Rede Pública de Educação Básica, aprovado e embasado na LDBEN Nº 9.394/96, 

que determina o mínimo de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, distribuídos em três trimestres, no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio por Blocos de Disciplinas semestrais. 
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4.2.11.1 Calendário 2010 - Ensino Fundamental 
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4.2.11.2   Calendário 2010 – Ensino Médio 

 

 

 

 

 

4.3     PROCESSOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, PROMOÇÃO E  DE   

          DEPENDÊNCIA 

 

A avaliação é contínua, cumulativa e processual devendo refletir o 

desenvolvimento global do aluno e considerar as característica individuais deste 

conjunto dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. 

O resultado da avaliação proporciona dados que permitem a reflexão sobre 

a ação pedagógica, contribuindo para que o Colégio possa reorganizar conteúdos, 

instrumentos de avaliação e métodos de ensino. 
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A avaliação da aprendizagem terá registros de notas expressos em uma 

escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero), sendo que a nota zero só será atribuída 

em caso de frequência nula no trimestre.  

No Ensino Médio organizado por Blocos de Disciplinas Semestrais 

respeitam-se as normas vigentes no Sistema  Estadual de Ensino, no que diz 

respeito: 

a) Aos resultados de avaliação expressos ao final de cada Bloco de 

Disciplinas Semestral; 

b) À apuração de assiduidade; 

c) Aos estudos de recuperação; 

d) Ao aproveitamento nos estudos; 

e) À atuação do Conselho de Classe. 

A avaliação da aprendizagem funciona como um termômetro que permite 

confirmar o estado em que se encontra o aluno e, para isso, alicerça-se em objetivos 

claros, simples e precisos, que conduzam inclusive à melhoria do currículo. 

O professor enquanto mediador deve reconhecer o significado de valorar os 

resultados obtidos pelos alunos durante o processo ensino-aprendizagem, assim 

como deve organizar da melhor maneira as situações de aprendizagem e de 

verificação. Desta forma, é importante que ele indique claramente aos seus alunos o 

que será avaliado e como isto acontece.  

A avaliação só é eficiente se ocorrer de forma interativa entre professor e 

aluno, ambos caminhando na mesma direção e em busca dos mesmos objetivos. 

As provas, testes, trabalhos em grupo e outras atividades avaliativas, são 

constituídas por elementos que confirmam e verificam o alcance dos objetivos 

propostos. 

Ao fazer uso da avaliação como um recurso para o educando verificar seu 

crescimento, deve-se oportunizar: 

 Conhecimentos relevantes para a solução de problemas; 

 Condições para o aluno demonstrar sua criatividade e capacidade nas 

iniciativas, responsabilizando-se pelas suas ações. 

Através das avaliações o professor tem oportunidade de verificar se os 

métodos, procedimentos, discursos, técnicas utilizadas, possibilitaram ao aluno o 

alcance dos objetivos propostos e, comparar o que foi alcançado com o que se 
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planejou alcançar, além de conseguir localizar quais as dificuldades dos alunos e de 

que forma pode ajudar a superá-las. 

Ao final de cada ano letivo, é realizado o levantamento dos resultados do 

processo educativo, através de planilhas e gráficos. Nestes ficam registrados o 

desempenho escolar por disciplinas, por séries e geral do Colégio.   

Estes gráficos ficam expostos e ao alcance dos professores, com o intuito de 

que ao início do ano letivo seguinte, os resultados sejam discutidos e analisados. 

Assim são contemplados no planejamento anual, diferentes metodologias e 

procedimentos,  que possibilitem melhores resultados aos objetivos propostos. 

Ainda sobre a verificação do rendimento escolar e da avaliação da 

aprendizagem, incluindo a recuperação de estudos, promoção e progressão parcial 

as normas constam do Regimento Escolar deste Estabelecimento de Ensino, 

devidamente aprovado pelo órgão competente.  

 

 

4.4     MATRIZ CURRICULAR 

 

O Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano), segue normas pré-

determinadas, mantendo a base nacional comum e na parte diversificada a Língua 

Estrangeira Moderna – Inglês.  

O Ensino Médio por Blocos de Disciplinas Semestrais segue a grade pré-

determinada pela SEED-PR, adotando em 2010, na parte diversificada a Língua 

Estrangeira Moderna, na 1ª série as Disciplinas de Inglês e Espanhol e na 2ª e 3ª 

séries, somente a Disciplina de Inglês.  
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4.4.1  Matriz Curricular – Ensino Fundamental - Manhã 
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4.4.2  Matriz Curricular – Ensino Fundamental – Tarde 
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4.4.3  Matriz Curricular – Ensino Médio – Noturno - 1º Semestre 
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4.4.4   Matriz Curricular – Ensino Médio – Noturno - 2º Semestre 
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4.5     AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

   

O Projeto Político Pedagógico é resultado da construção coletiva, portanto, 

sempre que  observado a necessidade de alterações o PPP será submetido a uma 

rigorosa avaliação de sua prática, com a finalidade de modificá-lo conforme as 

necessidades e interesses da comunidade escolar, buscando sempre uma nova 

forma de organização do trabalho pedagógico, investindo na cultura do sucesso 

escolar e concebendo a escola como centro de cidadania. Implementando 

alternativas para viabilizar soluções para os problemas levantados através do 

levantamento das necessidades e interesses da comunidade escolar. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE ARTE – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

 

 1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

O homem produz arte desde suas primeiras formas de sua organização 

social, ou seja, a arte está vinculada ao momento histórico em que se desenvolveu e 

nas relações socioculturais, econômicas e políticas destes períodos. Pensar o 

ensino da arte no ambiente escolar é necessariamente avaliar sua função social, 

ideológica, criativa, expressiva, como forma de conhecimento e fruitiva. Para isso a 

história, a filosofia e a estética serão os campos de estudos que embasarão este 

trabalho. 

Das formas históricas de interpretar e conceituar a arte, que foram 

incorporadas pelo senso comum e prejudicam a compreensão e entendimento das 

raízes históricas e sociais, encontram-se a arte como mimeses, a arte como 

expressão e a arte como técnica. 

A interpretação da arte como mimeses e representação vem da Grécia 

Antiga, com o filósofo Platão (427 – 347 a.C.) e entende a produção artística como 

imitação, cópia a partir da realidade. Para Platão, o mundo se dividia no mundo 

inteligível (mundo das ideias, da inteligência) e no mundo sensível (dos seres vivos e 

da matéria). O mundo inteligível é o mundo real, o mundo verdadeiro; já o plano das 

coisas sensíveis é apenas imitação do primeiro, mimeses da realidade.  

Construir um objeto material é obra de escravos, ou seja,  duplamente 

desvalorizado, seja por não fazer parte do mundo verdadeiro e por ser produzido por 

não-cidadãos. A única produção humana importante para Platão é a intelectual, 

elaborada por homens livres. Desta forma, a arte, como representação material das 

ideias ou da própria matéria, é apenas cópia do mundo real (poesia), ou cópia da 

cópia (representações visuais). 

Já o filósofo Aristóteles (384-322 a. C.) entende a arte como a correlação 

entre o mundo inteligível e o mundo sensível, a obra será assim a concretização das 

idéias do artesão na matéria. Em ambos os casos, quanto mais parecida for a obra 
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com o modelo seguido, mais perfeita será considerada. O valor da obra se encontra 

na sua mensagem, nas referências que ela suscita. 

O problema que se apresenta neste tipo de interpretação da arte é ignorar 

que toda produção humana, mesmo quando cópia, não é ingênua, é sempre 

intencional. O realismo não é igual em todos os períodos históricos e para todos os 

povos. Saber quem foi o artista que produziu, como, quando e onde são informações 

valiosas para a compreensão da própria arte. Esta forma de entender a produção 

artística vigorou até a segunda metade do século XIX, no entanto, esta visão ainda 

persiste na escola, atribuindo à arte o valor de repetição da realidade, inviabilizando 

diferentes visões de mundo. 

Assim, a mimeses e representação servem como mecanismos de 

reprodução social, projetando indivíduos submissos ao sistema vigente, 

independente de qual seja. Cabe à educação o papel de combater este ajustamento 

do sujeito, promovendo sua superação e emancipação. 

Já a compreensão da arte como expressão tem seu início no movimento 

romântico do final do século XVIII. Filósofos e artistas românticos tinham uma 

concepção da arte como a expressão concretizada em formas audível, visível e 

dramática e na manifestação de sentimentos e emoções, contrapondo-se ao modelo 

fundamentado na mimeses e representação. 

Prevalece desta forma o subjetivismo e a liberdade de representação, temas 

e composições. Centrada no indivíduo, esta visão tem forte potencial de crítica social 

contra o capitalismo, mas cuja perspectiva é vista através dos sentimentos dos 

artistas. Este é considerado gênio criador, como se o que ele expressa em suas 

obras não fosse compartilhado pela grande massa da população, parecendo estar 

descontextualizado histórica, social e economicamente. 

Na escola esta visão de arte prevaleceu a partir da década de 1930, com o 

advento da Escola Nova. A livre expressão do aluno vira ferramenta pedagógica 

corrente e o desenho livre, desvinculado dos conteúdos históricos e formais, 

causando um distanciamento, no aspecto pedagógico, da realidade como um todo. 

Quanto ao entendimento da arte como técnica (formalismo) estava ligada à 

pedagogia tecnicista dos anos de 1970, e tem como princípio básico a 

supervalorização das características formais da obra, em detrimento de seus 

aspectos históricos, sociais, culturais, expressivos, etc. O tema, o que representa e o 
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que expressa não têm valor. A única questão observada é como está estruturada a 

obra, de que forma os elementos formais se relacionam e se harmonizam. 

Ainda é comum se trabalhar com elementos formais descontextualizados na 

escola, fazendo crer que a arte tem seu valor nela mesma, que seu fazer é 

descontextualizado e independente de todos os outros aspectos da vida humana. 

A arte, na escola, deve abranger todos os aspectos acima citados, 

ampliando a capacidade do aluno de compreender a produção artística de diferentes 

povos, períodos e ideologias. Em sua complexidade, a arte abarca todas as 

possibilidades de entendimentos e conceituação comentadas anteriormente, arte 

como mimeses e representação, como expressão e tecnicista (formalista). 

Deve-se ter em mente que o ensino da arte é um processo de reflexão sobre 

o intuito da Educação e os objetivos específicos da disciplina. A coerência entre os 

objetivos, os conteúdos e a metodologia deve delinear este processo. Adquirir 

conhecimentos sobre a diversidade de pensamento e da criação artística para 

ampliar a capacidade de criação e desenvolver o pensamento crítico é o que se 

pretende. Para isto, parte-se de campos conceituais historicamente constituídos para 

o estudo da arte quais sejam: 

 Conhecimento estético: Originalmente ligado à Filosofia, o conhecimento 

estético está relacionado à apreensão do objeto artístico como criação 

de caráter estético, constituindo processo de reflexão em conformidade 

com os diferentes períodos e grupos sociais em que se manifestam. 

 Conhecimento da produção artística: Partindo-se da figura do artista, 

suas raízes históricas e sociais, o saber científico, as possibilidades 

técnicas relacionado aos materiais disponíveis e utilizados; a 

disponibilização da obra ao público, as maneiras de contato com o 

mesmo. 

O saber em arte efetiva-se a partir da junção destes campos conceituais, o 

estético e o artístico, e devem permanecer interligados durante o processo de 

ensino. Os conteúdos foram selecionados a partir de análise histórica e devem ser 

tratados através do conhecimento estético e da produção artística, criticamente, 

englobando aspectos racionais, emocionais e valorativos. 

A base teórica que fundamenta este documento é a Teoria Crítica, e a partir 

desta perspectiva, compreende-se a arte como forma de conhecimento, arte como 
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ideologia e arte como trabalho criador. A arte como forma de conhecimento designa 

uma proximidade com o real, conforme afirma Vázquez: 

O artista aproxima-se dela (realidade) a fim de captar suas características 

essenciais, a fim de refleti-la, mas sem dissociar o reflexo artístico de sua posição 

diante do real, isto é, do seu conteúdo ideológico. Neste sentido, a arte é um meio 

de conhecimento (VÁZQUEZ, 1978,p.32-33). 

Ainda sobre este aspecto, é preciso evitar o simplismo de associar esta 

forma de interpretar a arte como mero espelhamento da realidade. O artista cria uma 

nova realidade a partir de sua observação e interpretação da realidade que o 

circunda, alterando a própria realidade, desta forma, o artista expressa uma 

realidade, interpretando-a e alterando-a. Sendo a arte conhecimento, entende-se 

que ela é também ideologia e trabalho criador. 

A arte como ideologia é compreendida a partir do entendimento de que ela 

faz parte da superestrutura, achando-se vinculada a interesses de classe, e, desta 

forma, expressando a divisão social. O artista é um ser social, historicamente 

datado, sua ideologia afeta sua produção artística, e esta tem o potencial de criar 

pontes entre homens de períodos e realidades distintas.  

Na atualidade, através das novas mídias e tecnologias, a difusão de objetos 

artísticos à grande parte da população faz com que seu potencial ideológico seja 

muito mais forte, pois se não houver criticidade para se analisar a ideologia que 

existe por trás das obras de arte (sejam elas filmes, produções visuais, músicas, 

espetáculos teatrais, de dança ou musicais) a manipulação ou reprodução e 

manutenção do sistema se torna inevitável. 

Entender a arte como trabalho criador, como criação, parte-se da 

compreensão do processo de desenvolvimento do homem e de sua humanização, 

que tem como ponto de partida a forma específica de produção de sua existência. O 

homem, diferente de outros animais que se submetem às condições do mundo 

natural para sobreviver, transforma-o para satisfazer as suas necessidades e à 

medida que as satisfaz cria outras necessidades especificamente humanas ou 

humanizadas.  

Desta forma, cria e produz por meio de atividades específicas. É através do 

trabalho que os homens deixam de submeter às condições impostas pela natureza e 

passam a dominá-la: constroem habitações, elaboram técnicas para produzir e 
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conservar alimentos, fabricam utensílios, etc. Paralelamente, formulam sistemas 

simbólicos para guardar e transmitir conhecimentos resultantes dessa produção, 

criam valores e formas de expressão e colocam sua identidade naquilo que 

produzem por meio da ciência e da arte. 

Os objetos humanos, expressam o homem de duas maneiras: pela utilidade 

e,  na medida em que objetivam suas finalidades, sua imaginação, sua vontade, sua 

essência humana. Segundo Vázquez: 

A arte, como o trabalho, é criação de uma realidade na qual se plasmam finalidades 
humanas, mas nesta nova realidade domina sobretudo sua utilidade espiritual, isto 
é, sua capacidade de expressar o ser humano em toda a plenitude, sem as 
limitações  do produto do trabalho. A utilidade da obra artística depende de sua 
capacidade de satisfazer não uma necessidade material determinada, mas a 
necessidade geral que o homem sente  de humanizar tudo quanto toca, de afirmar 
sua essência e de se reconhecer no mundo  objetivo criado por ele. (VÁZQUEZ. 
1978,p.71).  

Assim sendo, a produção artística se insere no processo pelo qual, a partir 

do trabalho, o homem transforma a natureza e a si mesmo, obtendo como resultado 

a cultura, um conjunto de ideias e instrumentos que possibilitam sua sobrevivência e 

ao mesmo tempo sua humanização. 

Ele se apropria da realidade com todos os seus sentidos, que são de 

imediato naturais e biológicos. Apresentam-se humanizados na apropriação de 

diferentes objetos e consistem na manifestação própria do homem diante de cada 

um deles. 

Se a arte, é por essência, diálogo, comunicação, mar aberto no tempo e no espaço, 
o consumo ou gozo adequado a esta produção que, por sua própria natureza, 
reclama  o derrubamento de todas as muralhas que querem limitar sua capacidade 
de comunicação, é um consumo aberto, social; um consumo que, longe de esgotar 
uma obra de arte,  converte-a em fonte constante de contemplação, de crítica, 
entendimento ou valorização;  um consumo que mantenha aberto o diálogo, depois 
de cada comunicação individual com a obra, que torne possível cada indivíduo faça 
sua, humanamente sua, uma obra de arte, mas de tal modo que sua apropriação 
individual deixe lugar a outras apropriações e, deste modo, integrando-se umas nas 
outras através do tempo, revelem – graças a esta múltipla e rica apropriação da 
obra – toda riqueza humana objetivada nela. (VÁZQUEZ|, 1978,p.264-265) 

O processo de produção da existência humana, e portanto, o processo de 

produção cultural são diversos e complexos historicamente. Em cada modo de 

produção social há diferentes níveis de desenvolvimento científico, diferentes 

linguagens e modos de expressão artística. O domínio destas diferentes linguagens 

e modos de expressão não se dá espontaneamente. A percepção e a criação dos 
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objetos que compõem a produção artística da humanidade exigem um sentido 

humanizado, segundo Marx: 

É somente graças à riqueza objetivamente desenvolvida da essência humana que 
a riqueza da sensibilidade humana subjetiva é em parte cultivada, e é em parte 
criada, que o ouvido torna-se musical, que o olho percebe a beleza da forma, em 
resumo, que os sentidos tornam-se capazes de gozo humano, tornam-se sentidos 
que se confirmam como forças essenciais humanas. Pois não só os práticos 
(vontade, amor, etc.), em uma palavra, o sentido humano, a humanidade dos 
sentidos, constituem-se unicamente mediante o modo de existência de seu objeto, 
mediante a natureza humanizada. A formação dos cinco sentidos é um trabalho de 
toda a história universal até nossos dias. O sentido que é prisioneiro da grosseira 
necessidade prática tem apenas um sentido limitado. Para o homem que morre de 
fome não existe a forma humana da comida, mas apenas seu modo de existência 
abstrata de comida; esta bem poderia apresentar-se na sua forma mais grosseira , 
e seria impossível dizer então em que  se distingue esta atividade para alimentar-
se da atividade animal para alimentar-se. O homem necessitado, carregado de 
preocupações, não tem senso para o mais belo espetáculo. O comerciante de 
minerais não vê senão eu valor comercial, e não sua beleza  ou a natureza peculiar 
do mineral; não tem senso mineralógico. A objetivação da essência humana, tanto 
para tornar humano o sentido do homem, como para criar o sentido humano 
correspondente à riqueza plena da essência humana e natural (MARX, 1987, 
p.178).  

Na prática, os sentidos naturais tornaram-se humanos porque os objetos se 

tornaram objetos humanos. Como diz Marx, é resultado de toda a história da 

humanidade, os sentidos se construíram historicamente e, portanto, são ao mesmo 

tempo naturais e culturais. Assim, a formação dos sentidos deve ser objeto da 

educação, a apropriação do mundo humano depende da humanização dos objetos e 

dos sentidos do homem. 

Ao se tornar consciente da sua existência individual e social, o homem se 

percebe e se interroga, sendo levado a interpretar. Surgindo na história como um ser 

cultural, o homem age culturalmente, apoiado na cultura e dentro de uma cultura, 

isto é, os valores culturais vigentes constituem o clima mental para o seu agir, 

mesmo que ele seja estritamente pessoal, nele se elaboram possibilidades culturais. 

Somente por meio do exercício sistemático, contínuo e gradativo será possível 

ampliar e aprofundar a capacidade dos sentidos humanos e suas possibilidades de 

compreensão. 

Estas três vertentes de compreensão da arte na Teoria Crítica podem ser 

englobadas dentro de uma perspectiva de arte como fonte de humanização, e 

partem do entendimento da complexidade da arte como produto de criação humana, 
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servindo como base teórica para a estruturação do Projeto Pedagógico da Disciplina 

de Arte. 
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2     CRITÉRIOS  

 

O ser humano é o objeto específico da arte. Os objetos são representados 

não como imitação, mas em sua relação com o mundo humano. 

O aluno precisa passar pelo fazer artístico, pois, “ao transformarmos as 

matérias, agimos, fazemos. São experiências existenciais – processos de criação – 

que nos envolve na globalidade, em nosso ser sensível, no ser pensante, no ser 

atuante.” (OSTROWER, 1987, p.69). Quando o homem cria, isto é, quando 

transforma uma matéria lhe dando nova forma, lhe atribui significados, emoções e o 

impregna com a presença do seu próprio existir, captando e configurando-o.  

De acordo com OSTROWER, (1987, p. 51): estruturando a matéria, também 

dentro de si o ser humano se estrutura. Criando, ele se recria. O ato de criar um 

objeto novo, inédito e singular que traz em si a expressão de seu criador e ao 

mesmo tempo o transcende como objeto portador de conteúdo de cunho social e 

histórico e enquanto objeto concreto, como uma nova realidade social. A Arte como 

forma ideológica ou a arte como forma de conhecimento, constitui em um processo 

de humanização.  

Esta proposta de ensino de arte tem como função levar o aluno à 

apropriação do conhecimento estético, contextualizando-o, dando um significado à 

arte dentro de um processo criador que transforma o real, produzindo novas 

maneiras de ver e sentir o mundo a sua volta. A partir disto, espera-se que o aluno:  

 Amplie o repertório cultural  a partir dos conhecimentos estéticos e 

artísticos contextualizados; 

 Manifeste as formas de trabalho artístico que já executam, possibilitando 

que sistematizem com mais conhecimentos suas próprias produções; 

 Produza trabalhos artísticos na escola, nas áreas em que forem 

possíveis pelas condições de formação do professor e/ou materiais da 

escola;  

 Interaja com a sociedade transformando desta forma seu ambiente; 

 Reconheça estilos e períodos artísticos. 
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3     CONTEÚDOS ESTRUTURANTES DAS LINGUAGENS 

 

Conteúdos estruturantes podem constituir–se na identidade para a disciplina 

de Arte e de uma prática pedagógica que contemple as quatro áreas, criando a 

articulação entre as quatro linguagens.  

São conhecimentos de maior amplitude, conceitos que se constituem em 

partes importantes para a compreensão de cada uma das áreas de arte e ao mesmo 

tempo são comuns entre si, constituindo-se em elemento fundamental de uma área, 

mas tendo correspondência de importância nas outras áreas de Arte.  

 

 

 3.1     ARTES VISUAIS 

 

Explorar as visualidades em todas as suas formas através do bidimencional, 

tridimensional e virtual. Abordando conteúdos e informações visuais  da mídia, assim 

como conceitos, tão presente na vida de nosso aluno.  

Produções criadas a partir da associação de linguagens, fazendo a relação 

com as outras linguagens artísticas e proporcionando ao aluno o desenvolvimento 

do senso crítico e a integração na sociedade. 

 

 

 3.2     MÚSICA 

 

Explorar a sensibilidade para a escuta da diversidade sonora, a percepção 

das suas propriedades, variações e as maneiras intencionais de como esses sons 

são distribuídos numa estrutura musical. 

Fazer relação entre a produção de mídia, repertório do aluno e outros 

gêneros musicais ou períodos da história para se desenvolver o hábito de ouvir a 

diversidade de sons existentes e classificar seus elementos formadores, suas 

variações e as maneiras de distribuição e organização em uma composição musical.  

Através da música representa-se o mundo e relaciona-se com ele, 

aprimorando a compreensão da imensa diversidade musical na vida da humanidade. 

3.3     TEATRO 
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Explorar a improvisação e composição de personagens, com espaço da 

cena e temáticas literárias ou ainda narrativas orais e cotidianas.  

Estimular o pensar simbólico por meio da dramatização, através da 

utilização de espaços alternativos para a cena, ou enredo, ampliando assim a ideia 

de mundo associado a própria realidade.  

Reflexão sobre os elementos formais e de composição associando aos 

movimentos e períodos.  

 

 

3.4     DANÇA 

 

Explorar o movimento como objetivo central e suas relações com o corpo e a 

dança, através das dinâmicas e ritmos, e trabalhar as relações de proximidade, 

afastamento e superposição. 
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4     CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

4.1     5ª SÉRIE 

 

4.1.1   História da Arte 

 

 A função da Arte na escola e na sociedade como linguagem expressiva; 

 Contextualização, caracterização e comparação da arte nos diferentes  

períodos históricos: 

 Arte pré-histórica; 

 Arte Egípcia; 

 Arte Grega; 

 Arte no Brasil: Arte Rupestre e Indígena. 

 Arte Popular 

 

4.1.2   Linguagens 

 

 Conceituação, exposição, reconhecimento, discussão e experimentação dos 

elementos plásticos básicos: 

 

 Artes Visuais: 

 Ponto, linha, textura, cor, simetria, produção de letras, elementos de 

composição e história em quadrinhos. 

 

 Música: 

 Elementos de composição sonora: altura, timbre, densidade, duração e 

intensidade, registro gráficos de som e instrumentos musicais. 

 Sons naturais e culturais, família dos instrumentos, voz, canto (capela e coral) 

e produções. 

 

 Dança: 

 Elementos básicos que compõem o movimento corporal, tempo e espaço 

(agrupamento, dispersão e sobreposição). 
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 Ritmo, percepção e expressão através do movimento e produções artísticas. 

 Teatro: 

 Criação de personagens, expressão corporal, facial, vocal e gestual, ação 

dramática e espaço cênico e técnicas, improviso e jogos cênicos. 

 

 

4.2     6ª SÉRIE 

 

4.2.1   História da Arte 

 

A função da Arte na escola e na sociedade como linguagem expressiva; 

 Contextualização, caracterização e comparação da produção artística em 

diferentes períodos: 

 Idade Média; 

 Renascimento; 

 Barroco; 

 Arte Afro-brasileira; 

 Arte Pré-Colombiana; 

 Folclore. 

 

 

4.2.2   Linguagens 

 

 Conceituação, exposição, reconhecimento, discussão e experimentação dos 

elementos plásticos básicos: 

 

 Artes Visuais: 

Aprofundamento nos conhecimentos de: elementos de composição, cor 

(cores quentes e frias, neutras, análogas e complementares – disco das cores), 

simetria, volume, profundidade, proporção, luz e sombra e noções de perspectiva. 
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 Música: 

Elementos de composição sonora: altura, timbre, densidade, duração e 

intensidade, registro gráficos de som e instrumentos musicais. 

Pulso/tempo, sons fortes e fracos, longos e curtos, ritmos, percepção de 

timbre (grave e agudo) e canto (aparelho fonador). 

 

 Dança: 

Elementos básicos que compõem o movimento corporal, tempo e espaço em 

seu próprio eixo (agrupamento, dispersão e sobreposição), ritmo, harmonia e dança 

cênica. 

 

 Teatro: 

Criação de personagens, expressão corporal, facial, vocal e gestual, ação 

dramática, espaço cênico e técnicas. 

 

 

4.3     7ª SÉRIE 

 

4.3.1   História da Arte: 

 

A função da Arte na escola e na sociedade como linguagem expressiva; 

Contextualização, caracterização e comparação da produção artística em 

diferentes períodos: 

 Realismo; 

 Romantismo; 

 Neo-classico; 

 Impressionismo; 

 Pós-impressionismo.  

  

 

4.3.2   Linguagens: 
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Aprofundamento nos conceitos de: composição, exposição, reconhecimento, 

discussão e experimentação dos elementos plásticos básicos: 

 Artes Visuais: 

Aprofundamento nos conhecimentos de: elementos de composição, cor (luz 

e pigmento), simetria, volume, profundidade, proporção, luz e sombra, perspectiva, 

figura humana e caricatura. 

 

 Música: 

Elementos de composição sonora: altura, timbre, densidade, duração e 

intensidade, registro gráficos de som e instrumentos musicais. 

Melodia, estilos musicais e ritmos – diferentes durações. 

 

 Dança: 

Elementos básicos que compõem o movimento corporal, tempo e espaço 

(agrupamento, dispersão e sobreposição), ritmo e harmonia. 

Exploração do espaço: locomoção, força e intensidade. 

 

 Teatro: 

Construção de personagens, expressão corporal, facial, vocal e gestual, 

ação dramática e espaço cênico. 

Cenário, figurino, roteiro e enredo. 

 

 

4.4     8ª SÉRIE 

 

4.4.1   História da Arte: 

 

A função da Arte na escola e na sociedade como linguagem expressiva; 

Contextualização, caracterização e comparação da produção artística em 

diferentes períodos: 

 Principais movimentos artísticos do século XX; 

 Semana da Arte Moderna; 

 Movimentos contemporâneos. 
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4.4.2   Linguagens: 

 

Aprofundamento nos conceitos de: composição, conceituação, exposição, 

reconhecimento, discussão e experimentação dos elementos plásticos básicos: 

 Artes Visuais: 

Aprofundamento nos conhecimentos de: elementos de composição, cor, simetria, 

volume, profundidade, proporção, luz e sombra e noções de perspectiva, 

publicidade, grafite, designer, moda e fotografia. 

 

 Música: 

Elementos de composição sonora: altura, timbre, densidade, duração e intensidade, 

registro gráficos de som e instrumentos musicais. 

Percussão corporal, estilos, sonoplastia, trilhas sonoras, estruturação musical.  

 

 Dança: 

Elementos básicos que compõem o movimento corporal, tempo e espaço 

(agrupamento, dispersão e sobreposição), ritmo e harmonia. 

Estilos e movimentos articulares. 

 

 Teatro: 

Construção de personagens, expressão corporal, facial, vocal e gestual, ação 

dramática e espaço cênico. 

Direção, montagem teatral, iluminação e cenografia. 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná. A questão do meio ambiente se faz presente, 

sempre que possível, nos conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 
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para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

93 

5       CONTEÚDOS POR SÉRIE/anoS DO ENSINO MÉDIO 

 

5.1     1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

CONTEÚDO 

ÁREA ELEMENTOS 

FORMAIS 

COMPOSIÇÃO MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

Artes  Visuais Linha 

Textura 

Volume 

Luz 

Cor 

Forma 

Figurativa 

Bidimensional 

Perspectiva 

Contrastes 

Simetria 

Gênero: paisagem 

Técnica: pintura, 

escultura,arquitetura 

Pré-História 

Egito 

Grécia 

Roma Antiga 

Período Medieval 

Renascimento 

Barroco 

Música Altura 

Duração 

Timbre 

Intensidade 

Densidade 

 

Ritmo 

Melodia 

Harmonia 

Modal,tonal e fusão de 

ambos 

Gêneros: eruditos, 

folclórico, clássico, 

popular, étnico, pop 

Técnicas: vocal, 

instrumental, eletrônica, 

informática e mista 

Improvisação 

Egito e Greco/Romano 

Medieval, Renascimento 

Barroco  

Teatro Personagens: 

expressões 

vocais, 

corporais, 

Técnica: jogos teatrais, 

teatro direto e indireto, 

mímica, ensaio, roteiro, 

encenação, leitura 

Pré-história  

Egito e Greco/Romano 

Medieval,Renascimento 

Barroco  
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gestuais e 

faciais 

Ação 

Espaço 

dramática 

Gêneros: tragédia, 

comédia, drama e 

épico.  

Dramaturgia 

Representação nas 

mídias 

Caracterização 

cenográfica 

Sonoplastia 

Figurino 

Iluminação 

Direção e produção 

Dança  Movimento 

corporal 

Tempo 

Espaço 

 

Eixo 

Dinâmica 

Aceleração 

Ponto de apoio 

Salto e queda 

Níveis 

Formação  

Deslocamento 

Improvisação 

Coreografia 

Gêneros: étnica, 

circular, populares, 

moderna 

Pré-história 

Egito e Greco/Romano 

Medieval e Renascimento 

Barroco  
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5.2     2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

CONTEÚDO 

ÁREA ELEMENTOS 

FORMAIS 

COMPOSIÇÃO MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

Artes Visuais Linha 

Textura 

Volume 

Luz 

Cor 

Forma 

 

Figurativa 

Bidimensional 

Tridimensional 

Perspectiva 

Contrastes 

Abstrata 

Simetria 

Gênero: 

paisagem,figuras 

humanas 

Técnica: pintura, 

escultura, arquitetura 

Multimídias: cinema 

(argumento, roteiro, 

montagem, filmagem, 

direção, fotonovela, slide, 

crítica, direção, 

cenografia e animação) 

Neoclássico e Romântico 

Realismo 

Pré-Colombiana 

Indígena 

Oriental  

Africana 

Impressionismo 

Expressionismo 

Fauvismo 

Cubismo 

Abstracionismo 

Música Altura 

Duração 

Timbre 

Intensidade 

Densidade 

 

Ritmo 

Melodia 

Harmonia 

Modal,tonal e fusão de 

ambos 

Gêneros: eruditos, 

folclórico, clássico, 

popular e étnico 

Técnicas: vocal, 

Neoclássico 

Pré-Colombiana 

Indígena 

Oriental 

África 

Impressionismo 

Expressionismo 
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instrumental, eletrônica, 

informática e mista 

Improvisação 

Teatro Personagens: 

expressões 

vocais, 

corporais, 

gestuais e 

faciais 

Ação 

Espaço 

Técnica: jogos teatrais, 

teatro direto e indireto, 

mímica, ensaio, roteiro, 

encenação, leitura 

dramática 

Gêneros: tragédia, 

comédia, drama e épico.  

Dramaturgia 

Representação nas 

mídias 

Caracterização 

cenográfica 

Sonoplastia 

Figurino 

Iluminação 

Direção e produção 

Renascimento/ 

Neoclássico 

Realismo 

Expressionismo 

Teatro Oriental, 

Fauvismo, Cubismo e 

Impressionismo 

Dança Movimento 

Corporal 

Tempo 

Espaço 

 

Eixo 

Dinâmica 

Aceleração 

Ponto de apoio 

Salto e queda 

Níveis 

Formação  

Deslocamento 

Improvisação 

Coreografia 

Gêneros: étnica, circular, 

populares, moderna 

Renascimento/ 

Neoclássico 

Indígena 

Oriental 

África 

Dança popular, regional 

e moderna 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

97 

5.3     3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

CONTEÚDO 

ÁREA ELEMENTOS 

FORMAIS 

COMPOSIÇÃO MOVIMENTOS E 

PERÍODOS 

Artes Visuais Linha 

Textura 

Volume 

Luz 

Cor 

Forma 

Figurativa 

Bidimensional 

Tridimensional 

Perspectiva 

Contrastes 

Abstrata 

Simetria 

Gênero:  paisagem 

figuras humanas 

Técnica: pintura, 

escultura,arquitetura 

Multimídias: cinema 

(argumento, roteiro, 

montagem,filmagem, 

direção, fotonovela, slide, 

crítica, direção, 

cenografia e animação) 

Nessa série, objetiva-se 

um reaproveitamento  e 

aprofundamento dos 

conteúdos trabalhos na 

1ª e 2ª séries do Ensino 

Médio  

Música Altura 

Duração 

Timbre 

Intensidade 

Densidade 

 

Ritmo 

Melodia 

Harmonia 

Modal,tonal e fusão  

Gêneros: eruditos, 

folclórico, clássico, 

popular e étnico 

Técnicas: vocal, 

instrumental, eletrônica, 

informática e mista 
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Improvisação 

Teatro Personagens: 

expressões 

vocais, 

corporais, 

gestuais e 

faciais 

Ação 

Espaço 

Técnica: jogos teatrais, 

teatro direto e indireto, 

mímica, ensaio, roteiro, 

encenação, leitura 

dramática 

Gêneros: tragédia, 

comédia, drama e épico.  

Dramaturgia 

Representação nas 

mídias 

Caracterização 

cenográfica 

Sonoplastia 

Figurino 

Iluminação 

Direção e produção 

Dança Movimento 

Corporal 

Tempo 

Espaço 

 

Eixo, 

Dinâmica, Aceleração, 

Ponto de apoio, 

Salto e queda, 

Níveis, Formação , 

Deslocamento, 

Improvisação, 

Coreografia, 

Gêneros: étnica, circular, 

populares, moderna 
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6       METODOLOGIA 

 

O enfoque metodológico baseia-se na apropriação das leituras dos signos 

existentes nas culturas de massa apresentadas pela mídia, considerando o conceito 

da constante transformação. 

O trabalho metodológico inicia-se por meio da experimentação e exploração 

de materiais, técnicas vinculadas a produção artística, direcionando para um 

caminhar de apropriação das linguagens da arte. 

O ensino da arte é a ampliação do saber estético. Este, enquanto conteúdo,  

foi construído ao longo do tempo e sistematizado na História da Arte e é 

indispensável tanto para a formação dos sentidos  estéticos, quanto  para a 

compreensão dos modos de compor artisticamente. 

A metodologia que dá base  a estes conteúdos, deve ter como  fio condutor 

o princípio de que a formação estética dos sentidos se constrói simultaneamente 

com o saber artístico. Desta forma, educar esteticamente é ensinar a ver, a ouvir, 

tendo como ponto de partida o estudo dos diferentes modos de compor com 

elementos visuais e sonoros. Para tanto não se pode perder de vista que as artes  

visuais têm como objeto de estudo a imagem,  a música e o som. 

O conhecimento artístico  acontece durante a formação dos sentidos 

humanos, sendo esta  a tarefa  do ensino da arte. Tendo-se em vista  que os 

sentidos estéticos não são uma qualidade inata ao sujeito, nem atributo natural  dos 

objetos, entendemos que a leitura de uma imagem, na perspectiva estética, é uma 

atividade que exige do sujeito determinados instrumentos que são os sentidos 

ampliados a partir do conhecimento artístico. O aperfeiçoamento  dos sentidos é 

condição para um real conhecimento do “entorno” visual e sonoro que inclui e 

excede a produção artística. 

A capacidade de compreender um desenho como o perfil de um animal, 

pode passar por uma habilidade natural, no entanto, trata-se de uma habilidade 

adquirida, pois o olhar é uma prática desenvolvida socialmente. Assim sendo, o 

desenho é um artifício criado para representar um objeto, pois não há linhas na 

natureza. Nela, há limites, objetos com três dimensões, bordas que separam o 

exterior do interior e que representamos convencionalmente por meio de linhas. 
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Para se ler uma imagem, é preciso conhecer regras ou normas dos 

diferentes sistemas de representação construídos. O processo de aprendizagem de 

leitura de um quadro, se sustenta na aprendizagem do vocabulário visual e dos 

modelos de representação  do espaço. 

A formação dos sentidos estéticos é necessária para superar tanto as visões 

de mundo modeladas no senso comum, quanto os estereótipos que a sociedade 

impõe. Assim, pressupõe-se que a percepção é construída socialmente  e os modos 

de ver e interpretar a realidade são produtos  das possibilidades reais de uma 

determinada  época  e espaço. 

No processo de alfabetização estética, não é  suficiente olhar, é necessário 

também saber ver. Este processo implica numa série de conhecimentos, quer em 

relação  aos próprios elementos visuais e sonoros, quer em relação ao modo como 

estes estão organizados nos diferentes  estilos ou maneiras de compor 

artisticamente. 

Para o professor, fica a tarefa de trabalhar com o conhecimento necessário 

para a formação dos sentidos estéticos, pois fica claro, a necessidade de conhecer 

os procedimentos, os princípios nos quais o artista organiza, dá forma ao seu modo 

de ver a realidade, a vida, o cotidiano, pois quanto maior o nosso domínio sobre a  

arte, mais poderemos compartilhar  da experiência dele.  

A pintura, desenho ou a música são organizados segundo determinados 

códigos, e estes  são os diferentes modos de compor , os procedimentos do próprio 

artista, os padrões estéticos das diferentes escolas e épocas. O  olhar e apreciação 

dependem  do nosso conhecimento sobre os procedimentos técnicos. Para 

chegarmos neste ponto, é preciso adotar como  referência que o conhecimento 

artístico é, ao mesmo tempo,  de natureza técnica, teórica e artesanal e que desta 

forma, inclui o domínio dos vários modos de compor, dos estilos e de materiais, 

assim como técnicas.  

Fica então evidente,  que a história da arte representa o caminho para situar 

e compreender os traços estilísticos próprios  de uma obra. A leitura da imagem 

depende do conhecimento que temos sobre a arte,  da experiência que construímos 

a respeito da história e do seu significado na vida dos homens, porém é necessário 

à democratização dos saberes, através de uma perspectiva de integração, 

rompendo-se as fronteiras entre o conhecimento erudito e o popular. 
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É evidente  que não há trabalho na perspectiva artística separado de 

informações prévias e contínuas, que possibilitam  desenvolver  a capacidade real 

de entendimento da produção artística e o aperfeiçoamento do seu olhar, ainda que 

aliado ao exercício.  

Na arte, é fundamental conhecer os procedimentos e experimentar com eles,  

utilizar os princípios adquiridos, e também mudá-los. Para isso é necessário saber e 

conhecer e, somente após adquirir  a experiência, soltar a imaginação e exercitar a 

faculdade de criar.  O conhecimento artístico e o domínio técnico são partes da base 

de sustentação de toda atitude criadora e possibilitam ao aluno usar as linguagens 

artísticas tanto para se expressar quanto para apreciar  a produção de arte existente. 

Entende-se que é necessário contemplar as manifestações e produções 

artísticas através de elementos básicos, contidos em cada linguagem artística, 

priorizando e valorizando o conhecimento. 
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7       CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DA DISCIPLINA 

 

O primeiro passo para uma avaliação significativa, é ter bem claro aonde se 

quer chegar, baseando-se na leitura de mundo através dos signos.  

O objetivo da avaliação  é alcançado através da seleção dos instrumentos  

aliados aos conceitos de que a avaliação deve ser diagnóstica e prognostica.  

Levando-se em conta que o resultado não é o único elemento a ser 

observado durante uma avaliação, é necessário levar em conta  o processo de 

construção do conhecimento e, para isso, a avaliação deverá ser: diagnostica, 

envolvendo  o conhecimento prévio do aluno; constante, durante a situação de 

aprendizagem, quando o aluno interage com o conteúdo e, ao final de cada bloco de 

conteúdos, deverá acontecer a verificação de registros, analisando-se como ocorreu 

o processo de aprendizagem. 

O conhecimento do aluno deve ser também socializado entre o grupo de 

colegas de sala e também é referencial para o professor propor novas abordagens. 

Concluímos, então que a avaliação em Arte, tem como referência o processo  

de aprendizagem artística, a partir de: 

 os procedimentos e recursos utilizados pelo aluno;  

 a capacidade de interpretação e representação; 

 criatividade na exposição dos temas; 

 análise dos processos através da auto-avaliação assim como da 

avaliação da produção do outro. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE  EDUCAÇÃO FÍSICA  – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A Educação Física no Brasil está tentando ocupar o lugar que lhe cabe 

dentro das ciências. Em 1882 Rui Barbosa lançou o projeto denominado reforma do 

ensino primário, onde entre outras conclusões, afirmou a importância da ginástica 

para a formação do cidadão.  

A partir de então a Educação Física tornou-se componente obrigatório dos 

currículos escolares, procurando entender a dialética de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do corpo, saindo de sua concepção passiva de coadjuvante do 

processo educacional para ser parte integrante deste, buscado colocá-la em seu 

verdadeiro espaço: o de área de conhecimento. 

É uma disciplina que introduz o aluno na cultura corporal física e mental, 

formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir os jogos, dos esportes, das danças, das lutas e 

das ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da 

qualidade de vida. 

O processo de ensino/aprendizagem em Educação Física, não se restringe a 

simples exercícios de certas habilidades e destrezas, mas sim capacitar o indivíduo 

a refletir sobre suas possibilidades corporais e seu senso critico perante a disciplina, 

com autonomia,  de maneira social e culturalmente significativa e adequada com a 

sua realidade. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

 Garantir o acesso aos conhecimentos da cultura corporal de movimentos; 

 Participar de atividades corporais, visando respeitar as características de si e 

dos outros; 

 Estimular o respeito mutuo e a solidariedade através da prática corporal; 

 Desenvolver no aluno o poder de criticidade, quanto aos padrões saúde, 

beleza e desempenho que existem, nos diferentes grupos sociais; 

 Despertar no aluno o interesse pelas atividades corporais de lazer em busca 

de uma melhor qualidade de vida, para que isto se torne um hábito em sua 

vida  futura; 

 Estimular o aluno a prática desportiva de competições coletivas e individuais; 

 Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos 

saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os 

com os efeitos sobre a própria saúde e de melhoria da saúde coletiva; 

 Estimular o senso critico através de temas pertinentes relacionados ao 

esporte e a cultura corporal. 
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3       CONTEÚDOS ESTRUTURANTES POR SÉRIE/ANO 

 

Os conteúdos da Educação Física podem ser estabelecidos como: 

conhecimentos sobre o corpo, esporte, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas 

e expressivas, o cultivo dos diversos aspectos das manifestações da cultura corporal 

do movimento, como parte do patrimônio cultural da nação e instrumento de 

expressão de afeto, sentimentos e emoções, bem como forma de comunicação e 

interação social. 
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 4       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 

 

4.1     5ª SÉRIE 

 

VOLEIBOL–   Histórico 

 

ATLETISMO -   Fundamentos             

                         Regras atualizadas 

                         Jogo pré-desportivo 

JOGOS INTELECTIVOS - Xadrez, dama e trilha. Histórico e regras. 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas. 

                                Regras 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – Higiene Física e Mental. 

FUTSAL –       Histórico 

                        Fundamentos             

                        Regras atualizadas 

                        Jogo pré-desportivo 

 

JOGOS INTELECTIVOS - Xadrez, dama e trilha. Histórico e regras. 

 

CAPOEIRA –    Histórico 

                          Movimentos básicos 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – A prática do esporte e seus benefícios. 
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HANDEBOL-         Histórico, Fundamentos, Regras atualizadas e Jogo pré- 

 

BASQUETEBOL – desportivo. 

 

JOGOS INTELECTIVOS – Xadrez, dama e trilha. Histórico e regras. 

 

ATIVIDADES RÍTMICAS – Aulas práticas. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – Obesidade infantil. 

 

 

4.2     6ª SÉRIE 

 

VOLEIBOL –   Fundamentos 

                        Regras atualizadas 

                        Jogo pré-desportivo 

 

JOGOS INTELECTIVOS - Xadrez, dama e trilha. Histórico e regras. 

 

GINÁSTICA – Geral e suas divisões. 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE –  Iniciação a Anatomia – Músculos. 
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FUTSAL–         Histórico 

 

HANDEBOL-    Fundamentos             

                         Regras atualizadas 

                         Jogo pré-desportivo 

 

JOGOS INTELECTIVOS - Xadrez, dama e trilha. Histórico e regras. 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE –  Iniciação a Anatomia – Ossos.. 

     

BASQUETEBOL–   Fundamentos 

                                   Regras atualizadas 

                                   Jogo pré-desportivo 

 

JOGOS INTELECTIVOS - Xadrez, dama e trilha. Histórico e regras. 

 

ATLETISMO – Aulas práticas. 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – Batimento cardíaco e o exercício físico. 
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4.3     7ª SÉRIE 

FUTSAL –  Fundamentos 

                  Regras atualizadas 

                  Jogo pré-desportivo 

 

JOGOS INTELECTIVOS – Xadrez, dama e trilha. Regras. 

 

ALONGAMENTO – Fundamentação teórica 

                                Aulas práticas 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – Nutrição. 

 

VOLEIBOL –     Histórico 

                          Fundamentos             

                          Regras atualizadas 

                          Jogo pré-desportivo 

 

JOGOS INTELECTIVOS – Xadrez, dama e trilha. Regras. 

 

RITMO E DANÇA – Fundamentação teórica 

                             Aulas práticas 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE –Tabagismo combina com atividade física?     
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BASQUETEBOL–   Fundamentos 

 

HANDEBOL -          Regras atualizadas 

                                Jogo pré-desportivo 

 

JOGOS INTELECTIVOS – Xadrez, dama e trilha. Regras. 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – Violência no esporte. 

 

 

4.4     8ª SÉRIE 

 

FUTSAL – Fundamentos 

                  Regras atualizadas 

                  Jogo pré-desportivo 

                  Sistema de jogo      

 

JOGOS INTELECTIVOS – Xadrez, dama e trilha. Regras. 

 

GINÁSTICA LOCALIZADA – Fundamentação teórica e aulas práticas. 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – Sedentarismo 
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HANDEBOL -  Fundamentos             

                          Regras atualizadas 

                          Jogo pré-desportivo 

                          Sistema de jogo 

 

JOGOS INTELECTIVOS - Xadrez, dama e trilha. Regras. 

 

ESPORTES RADICAIS –  Aulas teóricas. 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE –  Sexualidade – Doenças sexualmente 

transmissíveis. 

     

BASQUETEBOL–   Fundamentos 

 

VOLEIBOL-             Regras atualizadas 

                                Jogo pré-desportivo 

 

JOGOS INTELECTIVOS - Xadrez, dama e trilha. Regras. 

 

MUSCULAÇÃO –  Aulas teóricas. 

 

TÊNIS DE MESA – Aulas práticas e regras. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE – Atividade aeróbica e anaeróbica. 

 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 
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13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná.  

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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5       METODOLOGIA 

 

Nas aulas de Educação Física os procedimentos metodológicos serão de 

forma a inserir o aluno no contexto do conteúdo, através da vivência do movimento 

em atividades lúdicas e recreativas, com um caráter de liberdade e prazer que 

constituem um universo de desafio na direção da eficiência e do aperfeiçoamento 

técnico. 

Através dos procedimentos técnicos de coordenação dos gestos, de 

adaptação de movimentos e determinadas regras e ritmos, e de uso do espaço e 

dos objetos constituem-se em problemas a serem resolvidos pelos alunos, Além 

deles, incluem-se ainda o controle e a expressão de sentimentos e emoções, a 

superação de inibições, a resolução de problemas táticos e estratégicos, a 

comunicação e  a negociação de atividades de maneira adequada com os parceiros 

ou eventuais adversários. 

Para que os objetivos sejam alcançados na sua plenitude, serão utilizados 

recursos complementares tais como: Pesquisa, palestras, exposições e aulas 

teórico-práticas. 
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6       CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

Na busca de quebras de paradigmas existentes ao se falar na avaliação da 

aprendizagem da Educação Física, leva os professores a reflexão, ao estudo e ao 

aprofundamento de seu entendimento deste  significado no contexto escolar, 

trazendo a necessidade de compreender estes fenômenos uma perspectiva mais 

abrangente. 

Procura-se ultrapassar a mensuração da capacidade do aluno em repetir 

gestos técnicos, habilidades motoras e aptidões físicas , abordando as explanações 

teóricas e oportunizando o seu entendimento, priorizando ainda assiduidade e  

participação nas aulas. 

A Educação Física supõe relação social, supõe interação, por isso sua 

avaliação deve ser diagnóstica e consistir em um processo contínuo permanente e 

cumulativo, podendo a qualquer momento ser identificada e trabalhada a dificuldade 

apresentada pelo aluno, deve o professor organizar sua abordagem de modo que o 

aluno reflita e se posicione criticamente visando estabelecer um aparente relação 

com o todo. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A Educação Física Escolar vem passando por um momento de 

reestruturação no seu currículo atingindo um estágio de maturidade e de senso 

crítico, através da ampla participação da comunidade científica e educacionais 

As diretrizes, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, buscam 

superar concepções fundadas nas lógicas instrumental, anátomo funcional e 

esportinizada, provinientes de outras matrizes teórico-metodolócas fundadas, 

principalmente, no modelo de inspiração positivista, originário das ciências da 

natureza. 

As aulas de Educação Física não podem ser um apêndice das demais 

disciplinas e atividades escolares, ela possui dentro do contexto da escolarização 

uma identidade própria com objetivos definidos e deve estar articulado ao Projeto 

Político Pedagógico da Escola. 

Devemos considerar a disciplina de forma mais abrangente, propiciando 

uma educação voltada para uma consciência crítica, onde a corporalidade deve ser 

compreendida e vivenciada respeitando a individualidade de cada um e a sua cultura 

corporal. 

A Educação Física deve ser compreendida em um contexto mais amplo na 

área do conhecimento, é parte na materialidade das relações sociais, política, 

econômica e culturais dos povos. Ela no passado sempre reproduziu um momento 

de mundo de modo capitalista e cabe ao professor refletir e mudar a sua concepção 

em relação a prática pedagógica dos conteúdos a serem trabalhados. 

A Educação Física no contexto escolar possui uma particularidade em 

relação aos demais componentes curriculares. Trata-se de um componente que 

contribui para a formação do cidadão com instrumentos e conhecimentos 

diferenciados daqueles chamados tradicionais no mundo escolar.  

O conhecimento da Educação Física é socializado e apropriado sob 

manifestação de conjunto de práticas, produzidas historicamente pela humanidade 
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em suas relações sociais. Portanto, trata-se de uma área de conhecimento que 

exige espaços e tempos diferenciados dos espaços e tempos tradicionalmente 

tratados na escola, uma prática que exige ambiente físico amplo, arejado, protegido 

do excesso de sol e da chuva, equipado com materiais apropriados, que requer 

ajustes circunstanciais para o desenvolvimento dos temas específicos. Essa 

estrutura física vai além dos muros das escolas, com a disciplina interagindo com a 

comunidade escolar, podendo explorar espaços além dos espaços escolares. 

A Educação Física Escolar tem avançado para preocupações pautadas por 

disciplinas variadas que permitem o entendimento do corpo em muito de sua 

complexidade, ela propicia uma abordagem biológica, antropológica, sociológica, 

filosófica e política das práticas corporais, justamente por sua constituição 

interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

121 

2       OBJETIVOS GERAIS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Educação Física do Ensino Médio deve oportunizar aos alunos uma 

vivência maior no número de práticas corporais possíveis para realizarem a 

construção e vivência coletiva dessas práticas, estabelecem relações individuais e 

sociais, tendo como pano de fundo o corpo em movimento, adquirindo maior 

autonomia na vivência, criação, elaboração e organização dessas práticas corporais, 

construindo uma postura crítica quando estiverem no papel de espectadores das 

mesmas. 

Espera-se, portanto, que os saberes da Educação Física tratados no Ensino 

Médio possam preparar os jovens para uma participação política mais efetiva no que 

se refere à organização dos espaços e recursos públicos de prática de esporte, 

ginástica, dança, luta, jogos populares, entre outros. 

A Educação Física no currículo escolar do Ensino Médio deve garantir aos 

alunos: 

 

 Acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivência das práticas 

corporais; 

 Participação efetiva no mundo do trabalho no que se refere à 

compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange 

ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer; 

 Iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para suas 

próprias práticas corporais; 

 Intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte, lazer e 

organização da comunidade nas manifestações, vivência e na produção 

de cultura; 

 Garantir o direito de todos os alunos, sem exceção, terem acesso aos 

conhecimentos produzidos culturalmente e que se manifestam nas 

diferentes práticas corporais; 

 Possibilitar a compreensão dos alunos quanto à natureza social e 

cultural dessas práticas; 

 Problematizar a construção cultural das práticas corporais, bem como o 

questionamento dos valores e dos padrões usualmente a elas 
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vinculados; 

 Situar os alunos como sujeitos produtores de cultura, viabilizando 

condições para que se apropriem dessas práticas, vivenciando-as e 

recriando-as tanto na forma como nos sentidos e valores a elas 

atribuídos, com base em seus próprios interesses; 

 Propiciar condições par que o aluno compreenda que brincadeira  e 

jogo, entendidos como direitos sociais, refletem a produção de saberes e 

conhecimentos. 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias europeias na 

construção do povo do Paraná.  

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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3       METODOLOGIA 

 

Para a apreensão crítica dos conteúdos da disciplina de Educação Física, 

como: as manifestações esportivas, manifestações ginásticas, jogos, brincadeiras e 

brinquedos, manifestações estéticas, a organização das aulas acontece em três 

momentos distintos: proposição do que vai ser executado; execução do que foi 

proposto e a reflexão sobre o que foi executado. 

Nas modalidades práticas os alunos trabalharão de uma forma lúdica do 

desporto, oportunizar a prática a todos os educandos independente da sua 

experiência motora, informar sobre as regras básicas de cada modalidade e o 

resumo histórico das mesmas. 

Serão ofertadas aulas expositivas com a finalidade de compreensão da 

corporalidade através das mudanças fisiológicas que ocorrem no corpo humano 

através da atividade física. 

Trabalhar com conceitos, classificação, identificação das modalidades 

teóricas, procurando aliar a teoria com a prática no entendimento dos assuntos 

propostos. 
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4       AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da disciplina de Educação Física deve estar vinculada com o 

Projeto Político Pedagógico da Escola, com critérios estabelecidos de forma clara, 

priorizando a qualidade e o processo de ensino e aprendizado, sendo contínua, 

identificando, dessa forma, os progressos do aluno durante o ano  letivo. 

Os alunos são avaliados com provas teóricas, trabalhos redigidos e 

apresentações práticas e na participação das aulas  de acordo com o critério da 

avaliação da escola. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE ENSINO RELIGIOSO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

1       APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

O ser humano, especialmente a criança, não deve ser atendida apenas em 

relação aos cuidados básicos de higiene, alimentação e sociabilidade, mas também 

precisa suprir suas demandas da ordem da dimensão religiosa. Por isso, e para 

contribuir na perspectiva de uma sociedade justa e fraterna, representada por um 

estado laico que preserva o direito ao livre culto, a disciplina de ensino Religioso se 

apresenta como indispensável, na medida em que oferece ao aluno as condições 

mínimas para o conhecimento das mais diferentes manifestações religiosas. Ora, 

conhecer e respeitar, construindo assim relações de reciprocidade e tolerância entre 

os alunos que mais tarde representarão esses mesmos princípios em sua vida 

adulta, seja no âmbito familiar ou profissional.  

A disciplina de ensino Religioso pretende contribuir para o reconhecimento e 

respeito às diferentes expressões religiosas advindas da elaboração cultural dos 

povos, bem como possibilitar o acesso as diferentes fontes da cultura sobre o 

fenômeno religioso, bem como contribuir para superar a desigualdade étnica 

religiosa, garantir o direito constitucional de liberdade, crença e expressão conforme 

art. 5º Inciso VI da Constituição Brasileira. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

Propiciar aos educandos a oportunidade de identificação, de entendimento, 

de conhecimento, de aprendizagem em relação as diferentes manifestações 

religiosas presentes na sociedade, de tal forma que tenham  amplitude da própria 

cultura em que se encerram. 

Essa compreensão deve favorecer o respeito à diversidade cultural religiosa, 

em suas relações éticas e sociais, diante a sociedade, formando medida de repúdio 

a toda e qualquer forma de preconceito e discriminação. 

O objeto do Ensino Religioso é o estudo das diferentes manifestações do 

sagrado. Tem como objetivo analisar e compreender o sagrado como o cerne da 

experiência religiosa do cotidiano que nos contextualiza no universo cultural. Assim 

sendo, no espaço escolar justifica-se este estudo por fazer parte do processo 

civilizador da humanidade. 

O Ensino Religioso, ao resgatar o sagrado, busca explicitar a experiência 

que perpassa as diferentes culturas, expressas tanto nas religiões mais 

sedimentadas, como das mais recentes. O conteúdo abordado pelo Ensino Religioso 

terá, também, a preocupação com os processos históricos de constituição do 

sagrado, buscando explicitar os caminhos percorridos até a concretização de 

simbologias e espaços que se organizam em territórios sagrados, ou seja, a criação 

das tradições. 

O sagrado perpassará todo o currículo de Ensino Religioso, de modo a 

permitir uma análise mais complexa de sua presença nas diferentes manifestações 

religiosas, podendo-se estabelecer instâncias para análise e reconhecimento do 

sagrado: 

 

 

2.1     PAISAGEM RELIGIOSA  

 

Refere-se à materialidade fenomênica do sagrado, a qual é apreendida 

através dos sentidos. Refere-se à exterioridade do sagrado e sua concretude, os 

espaços sagrados. 
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2.2     SÍMBOLO 

 

 É a apreensão conceitual através da razão, pela qual concebemos o 

sagrado pelos seus predicados e reconhecemos a sua lógica simbólica. Sendo 

assim, entendemo-lo como sistema simbólico e projeção cultural. 

 

 

2.3      TEXTO SAGRADO  

 

É a tradição e a natureza do sagrado enquanto fenômeno. Nesse sentido o 

reconhecemos através das Escrituras Sagradas, das Tradições Orais Sagradas e 

dos Mitos. 

 

 

2.4     SENTIMENTO RELIGIOSO 

 

É o seu caráter transcendente/imanente não-racional. É uma dimensão de 

inspiração muito presente na experiência religiosa. É a experiência do sagrado em 

si. Essa dimensão, que escapa à razão conceitual em sua essência, é reconhecida 

através de seus efeitos. Trata-se daquilo que qualifica uma sintonia entre o 

sentimento religioso e o fenômeno sagrado. 

A partir do objeto de estudo do Ensino Religioso pode-se compreender que 

esta disciplina escolar, numa perspectiva pedagógica busca superar as aulas de 

religião, através de um enfoque de entendimento com base cultural sobre o sagrado, 

de modo a promover um espaço de reflexão na sala de aula em relação à 

diversidade religiosa. 
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3       CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

Os conteúdos estruturantes de Ensino Religioso são as referências basilares 

para a compreensão do objeto de estudo do Ensino Religioso, bem como se 

apresentam como orientadores para a definição dos conteúdos escolares. 

Assim, os conteúdos estruturantes propostos para o Ensino Religioso são: a 

paisagem religiosa, o símbolo e o texto sagrado, apropriados das instâncias que 

ajudam a compreender o sagrado. 

Cabe salientar que os conteúdos estruturantes ora definidos, não devem ser 

entendidos isoladamente, uma vez que se relacionam intensamente ao objeto de 

estudos da disciplina, portanto a sua apresentação em separado é meramente 

didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.1     PAISAGEM RELIGIOSA 

 

Por paisagem religiosa define-se o lugar ou os espaços geográficos que 

remetem às experiências do sagrado que, por força dessas experiências anteriores, 

remetem a uma gama de representações sobre o transcendente/imanente. 

Paisagem Religiosa 

SAGRADO 

Texto Sagrado Símbolo 
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Os espaços considerados sagrados são muito fortes, pois é nesse local que 

o sagrado se manifesta. Para o homem religioso a natureza não é exclusivamente 

natural, ela está sempre carregada de um valor sagrado. 

A idéia de que existem espaços sagrados e que pode existir um mundo no 

qual as imperfeições estarão ausentes, conduz o homem a suportar as dificuldades 

diárias. 

O homem consagra certos espaços por que necessita viver e conviver num 

espaço sagrado, ele precisa locomover-se num mundo sagrado. 

Para as religiões, os espaços sagrados não são somente uma relação 

concreta, física, entre os povos e o sagrado, há uma relação pré-estabelecida entre 

ações e práticas. Nesse sentido, não podem ser ignorados o imaginário e os 

estereótipos próprios de cada civilização impregnados de seus valores, identidade, 

etc. 

Os seres humanos necessitam de diversos espaços físicos com sentido 

sagrado para manifestar a sua fé. Com esse lugar definido ele organiza ritos, festas, 

homenagens, etc. em prol desse objeto. 

Não se pode esquecer que nos momentos em que os grupos se reúnem 

para prostar-se, unir-se ao sagrado, os espaços passam a assumir significados 

diversos, transformando-se num lugar especialmente simbólico, que resulta das 

crenças existentes entre essas tradições religiosas. 

A paisagem religiosa é fruto do espaço social e cultural construído ao longo 

do tempo através das vivências dos inúmeros grupos humanos e, portanto, a 

paisagem sagrada consiste em uma imagem socialmente construída. E por isso se 

faz necessária a sua correta compreensão para entender um dos elementos que 

perpassa pelo estudo do sagrado. 

 

 

3.2     SÍMBOLO 

 

É importante compreender a realidade complexa que configura o universo 

simbólico enquanto chave de leitura das diferentes manifestações do sagrado no 

coletivo, tendo em vista as significações de determinados símbolos religiosos. 
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Os símbolos são linguagens que expressam sentidos, possuem a função de 

comunicar e exercem um papel relevante para a vida imaginativa e para a 

constituição das diferentes religiões no mundo. O símbolo pode ser definido como 

qualquer coisa que veicula uma concepção, podendo ser uma palavra, um som, um 

gesto, um ritual, um sonho, uma obra de arte, uma notação matemática, entre tantas 

coisas. 

A cultura de modo geral, se sustenta por meio de símbolos que são criações 

humanas e que possuem a função básica de comunicar idéias. 

Abrangendo toda a linguagem do sagrado, os símbolos são a base da 

comunicação e constituem o veículo que aproxima o mundo vivido, quotidianamente, 

do mundo misterioso dos deuses, deusas, encantados, enfim, toda a linguagem de 

seres supra-sensíveis que habitam o território do inefável. O símbolo é um elemento 

de destaque porque para o estudo do sagrado é um instrumento importante. 

 

 

3.3     TEXTO SAGRADO 

 

Os textos agrados expressam idéias, formas de viabilizar a disseminação e a 

preservação dos ensinamentos de diferentes tradições/manifestações religiosas e 

isso acontece por meio de diferentes maneiras, como por exemplo, uma dança 

sagrada, pinturas sacras, textos orais e escritos entre outros. 

Ao articular os textos sagrados aos ritos, as festas religiosas, as situações 

de nascimento e morte, as diferentes tradições/manifestações religiosas visam criar 

mecanismos de unidade e de identidade do grupo de seguidores de modo a 

assegurar que os ensinamentos sejam consolidados e transmitidos às novas 

gerações e ou novos adeptos. 

Podem ser retomados em momentos coletivos e individuais parta responder 

a problemáticas do cotidiano, bem como para orientar a conduta de seus 

seguidores. 

Algumas tradições/manifestações religiosas não possuem texto sagrado 

escrito, eles são transmitidos pela tradição oral e/ou revividos em diferentes rituais. 
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Os textos sagrados registram os fatos relevantes da tradição/manifestação 

religiosa, as orações, a doutrina, a história, constituindo-se em sedimento, no 

substrato social para os seguidores, orientando suas práticas. 

Assim, o que caracteriza um texto como sagrado é o reconhecimento pelo 

grupo de que transmite uma mensagem vinda do ente sagrado ou ainda favorece 

uma aproximação entre os adeptos e o sagrado. 

A compreensão, interpretação e significação do texto pode ser modificada, 

conforme a passagem do tempo, ou ainda para corresponder às demandas do 

tempo presente. Pode, também, sofrer alterações causadas pelas diversas 

interpretações secundárias, diferentes do texto original. 

Como conteúdo estruturante, o texto sagrado é uma referência importante 

para o tratamento dos conteúdos propostos para o Ensino Religioso, pois permite 

identificar como a tradição/manifestação atribui às práticas religiosas o caráter 

sagrado, e em que medida orientam e ou estão presentes nos ritos, nas festas, na 

organização das religiões, nas explicações da morte e da vida. 
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4       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 

 

4.1     5ª SÉRIE 
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O Ensino religioso na Escola Pública 

Orientações legais       - Art.5º, inciso VI da Constituição Brasileira 

                                     - Lei 10639/03 

Objetivos:  

Principais diferenças entre as aulas de Religião e o Ensino Religioso 

como disciplina Escolar. 

I – RESPEITO À DIVERSIDADE RELIGIOSA 

Instrumentos legais que visam assegurar a liberdade religiosa. 

1. Declaração Universal dos Direitos Humanos e Constituição 

Brasileira: respeito à liberdade religiosa 

2. Direito de professar a fé e liberdade de opinião e expressão 

3. Direito à liberdade de reunião e associação pacíficas 

4. Direitos humanos e sua vinculação com o sagrado 

II – LUGARES SAGRADOS 

Caracterização dos lugares e templos sagrados: lugares de 

peregrinação, de reverências, de culto, de identidade, principais 

práticas de expressão do sagrado nestes locais. 

1. Lugares na natureza: rios, lagos, montanhas, grutas, cachoeiras, 

etc. 

2. Lugares construídos: templos, cidades sagradas, etc. 

III – TEXTOS ORAIS E ESCRITOS SAGRADOS 

Ensinamentos sagrados transmitidos de forma oral e escritos pelas 

diferentes culturas religiosas. 

1. Literatura oral e escrita (cantos, narrativas, poemas, orações, 

etc) 
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IV – ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS 

As organizações religiosas compõem os sistemas religiosos 

organizados institucionalmente. Serão tratados como conteúdos, 

destacando-se as suas principais características de organização, 

estrutura e dinâmica social dos sistemas religiosos que expressam as 

diferentes formas de compreensão e de relações com o sagrado. 

2. Fundadores e/ou líderes religiosos 

3. Estruturas hierárquicas 

 

 

4.2     6ª SÉRIE 
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 I – UNIVERSO SIMBÓLICO RELIGIOSO 

Os significados simbólicos dos gestos, sons, formas, cores e textos: 

 Nos ritos 

 Nos mitos 

 No cotidiano 

II – RITOS 

São práticas celebrativas das tradições/manifestações religiosas, 

formadas por um conjunto de rituais. Podem ser compreendidos como 

a recapitulação de um acontecimento sagrado anterior, é imitação, 

serve à memória e à preservação da identidade de diferentes 

tradições/manifestações religiosas e também podem remeter a 

possibilidade futuras a partir de transformações presentes. 

 Ritos de passagem 

 Mortuários 

 Propiciatórios 

 Outros... 
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III – FESTAS RELIGIOSAS 

São eventos organizados pelos diferentes grupos religiosos, com 

objetivos diversos: confraternização, rememorização dos símbolos, 

períodos ou datas importantes. 

 Peregrinações 

 Festas familiares 

 Festas nos templos 

 Datas comemorativas 

IV– VIDA E MORTE 

As respostas elaboradas para a vida além da morte nas diversas 

tradições/manifestações religiosas e sua relação com o sagrado. 

 O sentido da vida nas tradições/manifestações religiosas 

 Além morte (Reencarnação   - Ressurreição) 

 Ancestralidade – vida dos antepassados – espíritos dos 

antepassados se tornam presentes 

 Outras interpretações 

 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná. A questão do meio ambiente se faz presente, 

sempre que possível, nos conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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5       METODOLOGIA 

 

Propor o encaminhamento metodológico da disciplina de Ensino Religioso, 

não se reduz a determinar formas, métodos, conteúdos ou materiais a serem usados 

em sala de aula, mas pressupõe um constante repensar das ações que subsidiarão 

este trabalho. Logo as práticas pedagógicas desenvolvidas deverão fomentar o 

respeito às diversas manifestações religiosas, superando toda forma de preconceito, 

trazendo conhecimentos que favoreçam a formação integral dos educando, o 

respeito e o convívio com o diferente. 

Para corresponder a esse propósito, a linguagem a ser utilizada nas aulas 

de Ensino Religioso é a pedagógica e não a religiosa, referente a cada expressão do 

sagrado, adequada ao universo escolar. Adotando esta abordagem, se estabelecerá 

uma relação pedagógica com os conhecimentos que compõem o universo sagrado 

das manifestações religiosas, como construção histórico-social, agregando-se ao 

patrimônio cultural da humanidade. Não se estará, portanto, propondo que se faça 

juízo desta ou daquela prática religiosa. 

Assim, ao delinear o encaminhamento das aulas de Ensino Religioso, o tratamento 

dos conteúdos considerará os seguintes princípios: 

 A superação, pelo conhecimento, do preconceito à ausência ou à 

presença de qualquer crença religiosa, toda forma de proselitismo, bem 

como a discriminação de toda e qualquer expressão do sagrado; 

 O entendimento de que a escola é um bem público e laico, cujo acesso e 

permanência é direito adquirido por todo cidadão brasileiro; 

 Não admissão do uso do espaço/tempo escolar para legitimar a uma 

manifestação do sagrado em detrimento de outra, uma vez que a escola 

não é um espaço de doutrinação, evangelização, de expressão de ritos, 

símbolos, campanhas e celebrações; 

 Reconhecimento das diversas manifestações do sagrado como sendo 

componentes do patrimônio cultural e as relações que estabelecem 

entre si;  

 A necessidade da construção, reflexão e socialização do conhecimento 

religioso que proporcione ao indivíduo sua base de formação integral, de 

respeito e de convívio com o diferente; 
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 O uso da linguagem pedagógica e não religiosa referente a cada 

expressão do sagrado, adequada ao universo escolar, na compreensão 

desse espaço como sendo de reflexão e sistematização de diferentes 

saberes; 

 O respeito, por parte do docente, ao direito à liberdade de consciência e 

à opção religiosa do educando, transpondo qualquer ato prosélito, 

relevando os aspectos científicos do universo cultural do sagrado e a 

diversidade sociocultural posta diante de todos; 

 A necessidade de articular o Ensino Religioso, como componente 

curricular, no Projeto Político-Pedagógico da escola, de forma coletiva, 

com a comunidade, nos princípios da gestão democrática; 

 A seleção de fontes que retratem com fidedignidade a manifestação do 

sagrado. 
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6       CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DA DISCIPLINA 

 

Dentre as orientações metodológicas para a disciplina de Ensino Religioso, 

faz-se necessário destacar os procedimentos avaliativos a serem adotados, uma vez 

que este componente curricular não tem a mesma orientação que a maioria das 

disciplinas no que se refere a atribuição de notas e/ou conceitos. Ou seja, o Ensino 

Religioso não se constitui como objeto de reprovação, bem como não terá registro 

de notas ou conceitos na documentação escolar, isto se justifica pelo caráter 

facultativo da matrícula na disciplina. 

Mesmo com essas particularidades, a avaliação não deixa de ser um dos 

elementos integrantes do processo educativo da disciplina do Ensino Religioso. 

Assim cabe ao professor práticas avaliativas que permitam acompanhar o processo 

de apropriação de conhecimentos pelo aluno e pela classe, tendo como parâmetro 

os conteúdos tratados e seus objetivos.  

Pode-se avaliar, por exemplo, em que medida o aluno expressa uma relação 

respeitosa com os colegas que têm opções religiosas diferentes da sua; aceita as 

diferenças e, principalmente, reconhece que o fenômeno religioso é um dado da 

cultura e da identidade de cada grupo social; emprega conceitos adequados para 

referir-se às diferentes manifestações do sagrado. 

Diante da sistematização das informações provenientes dessas avaliações, 

o professor terá elementos para planejar as necessárias intervenções no processo 

de ensino-aprendizagem, retomando as lacunas identificadas no processo de 

apropriação dos conteúdos pelos alunos, bem como terá elementos para 

dimensionar os níveis de aprofundamento a serem adotados em relação aos 

conteúdos que irá desenvolver posteriormente. 

Mesmo que não haja aferição de notas ou conceitos que impliquem na 

reprovação ou aprovação dos alunos, é interessante que o professor proceda ao 

registro formal do processo avaliativo, adotando instrumentos que permitam à 

escola, ao aluno, aos seus pais ou responsáveis identificarem os progressos obtidos 

na disciplina. 

Com essa prática, os alunos, especificamente, terão oportunidade de 

retomar os conteúdos, como também poderão perceber que a apropriação dos 

conhecimentos dessa disciplina lhes possibilita conhecer e compreender melhor a 
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diversidade cultural da qual a religiosidade é parte integrante, bem como possibilitará 

a articulação desta disciplina com os demais componentes curriculares, os quais 

também abordam aspectos relativos à cultura. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE GEOGRAFIA – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A Geografia é uma área de conhecimento comprometida em tornar o mundo 

compreensível para os alunos, explicável e passível de transformações, às quais são 

decorrentes de inter-relações sociais e naturais, pois segundo LEFEBVRE e 

SANTOS, “espaço geográfico é o espaço produzido e apropriado pela sociedade, 

composto por objetos (naturais, culturais e técnicos) e ações (relações sociais, 

culturais e econômicas) inter-relacionados.” 

Estudar Geografia é uma forma de compreender o mundo em que vivemos. 

Por meio desse estudo, podemos entender melhor tanto o local em que moramos, 

seja uma cidade ou uma área rural, quanto nosso país, assim como os demais 

países da superfície terrestre. O campo de preocupações da Geografia é o espaço 

da sociedade humana, onde homens e mulheres vivem e, ao mesmo tempo 

produzem modificações que o (re) constroem permanentemente. Indústrias, cidades, 

agricultura, rios, solos, climas, populações: todos esses elementos, além de outros, 

constituem o espaço geográfico, isto é, o meio ou a realidade material onde a 

humanidade vive e do qual ela própria é parte integrante. 

Neste sentido, não se trata de repassar para os alunos fatos para que eles 

memorizem, e sim levantar questões e instrumentalizá-los, de modo a lhes 

proporcionar as condições de se compreenderem como sujeitos da história e 

agentes da transformação sócio-espacial. É dentro desta perspectiva que devemos 

proceder na escolha e no tratamento dos conteúdos essenciais da disciplina, 

buscando estabelecer os aspectos fundamentais para o seu ensino.  

Para isso, é preciso lançar mão de uma ampla base de conhecimentos que 

não se restringem àqueles produzidos dentro do corpo teórico e metodológico 

apenas da Geografia, mas sim, articulados com outras ciências “...métodos e 

estratégias que guiam e legitimam o que é razoável/não razoável como pensamento, 

ação e auto-reflexão”. (POPKEWITZ, 1994, p.193). 
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 Decorrente disso, cabe à escola, como um dos lugares onde analisa, produz 

e sistematiza-se conhecimentos, subsidiar os alunos no enriquecimento e 

sistematização dos saberes para que sejam sujeitos capazes de interpretar com 

olhar crítico o mundo que os cerca. 

A partir do exposto, sobre a teoria e o ensino da Geografia, pode-se 

acrescentar que a relevância dessa disciplina está no fato de que todos os 

acontecimentos do mundo têm uma dimensão espacial, onde o espaço é a 

materialização dos tempos da vida social.  

Portanto, há que se empreender um ensino capaz de fornecer aos alunos 

conhecimentos específicos da Geografia, sem deixar de considerar a diversidade 

das temáticas geográficas e suas diferentes formas de abordagem. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

Sendo a meta maior a interação dos homem com o meio, as atividades 

devem proporcionar ao aluno condições que lhe permitam: 

 Compreender a organização do espaço geográfico , entendendo as relações 

entre as dinâmicas da sociedade e da natureza; 

 Analisar as relações estabelecidas entre os homens e o meio natural; 

 Interpretar as relações políticas, econômicas de trabalho e culturais entre as 

sociedades; 

 Reconhecer o espaço geográfico como resultado do trabalho humano; 

 Compreender, pela comparação, a especialidade dos fenômenos sociais e 

naturais no presente e  no passado; 

 Fazer uso da linguagem cartográfica para extrair, comunicar e analisar 

informações nos diversos campos do conhecimento. 
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3       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 

 

3.1     5ª SÉRIE 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

1.5.2 GEOPOLÍTICA 

 A importância da Geografia; 

 Noção de lugar (bairro, cidade, país 

e continente). 

 

A DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL  Espaço geográfico e meio ambiente; 

 Paisagens naturais e culturais. 

 

 

 

 

A DIMENSÃO ECONÔMICA DA 

PRODUÇÃO DO/NO ESPAÇO 

 

 

 Os movimentos da Terra no Universo 

e suas influências (rotação e 

translação); 

 Orientação; 

 Coordenadas Geográficas; 

 Cartografia; 

 Fusos horários; 

 Geomorfologia; 

 Hidrosfera; 

 Atmosfera; 

 Biosfera. 

 

 

 

3.2     6ª SÉRIE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS ESPECIFICOS 

 

 

 

 Localização do Brasil; 

 Os setores da economia; 

 Sistemas de circulação de 
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A DIMENSÃO ECONÔMICA DA 

PRODUÇÃO DO/NO ESPAÇO 

mercadorias, pessoas, capitais e 

informações; 

 Agricultura brasileira; 

 Industrialização brasileira; 

 Dependência tecnológica; 

 Desigualdades sociais; 

 Ocupação e transformação do espaço 

paranaense. 

 

 

 

GEOPOLÍTICA 

 

 

 Estado, Nação, Fronteiras e 

Territórios; 

 Regionalização brasileira; 

 O Paraná no Brasil. 

 

 

A DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

 

 O ambiente urbano e rural; 

 Movimentos sócio-ambientais; 

 Fontes de energia; 

 Clima brasileiro; 

 Vegetação brasileira; 

 Relevo brasileiro; 

 Hidrografia brasileira; 

 Problemas ambientais; 

 Aspetos naturais do Estado do 

Paraná; 

 

 

A DINÂMICA CULTURAL 

DEMOGRÁFICA 

 Movimentos sociais e reordenação do 

espaço urbano; 

 Conflitos rurais e estrutura fundiária; 

 Questões territoriais indígenas; 

 Territórios urbanos marginais; 

 Estrutura etária; 

 Movimentos migratórios; 

 Formação étnica do Paraná. 
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3.3     7ª SÉRIE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEÚDOS ESPECIFICOS 

 

A DIMENSÃO ECONÔMICA DA 

PRODUÇÃO DO/NO ESPAÇO DO 

CONTINENTE AMERICANO 

 Setores econômicos; 

 A formação blocos econômicos 

regionais; 

 Economia e desigualdade social; 

 Dependência tecnológica; 

 Desigualdades Norte X Sul. 

 

 

 

GEOPOLÍTICA 

 Estado, nação e território; 

 Regionalização do Continente 

Americano; 

 Terrorismo e narcotráfico; 

 Noções de Globalização. 

 

 

 

3.4     8ª SÉRIE 

 

CONTEÚDOS ESTUTURANTES CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

DIMENSÃO ECONÔMICA DA 

PRODUÇÃO DO/NO ESPAÇO 

 

 Regionalização mundial (Acordos e 

Blocos econômicos); 

 Globalização; 

 A bipolaridade do século XX; 

 A nova ordem mundial do inicio do 

século XXI; 

 Conflitos mundiais; 

 Órgãos internacionais; 

 Neoliberalismo, 

  Terrorismo; 
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GEOPOLÍTICA 

 Políticas econômicas culturais e 

ambientais; 

 Novo papel das organizações 

internacionais; 

 Redefinições de fronteiras: conflitos – 

étnico – culturais – políticos – 

econômicos – de base territorial. 

 

 

A DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

 

 Circulação da poluição atmosférica; 

 Chuva acida; 

 Buraco na camada de ozônio; 

 Desmatamento.  

 

 

A DINÂMICA  CULTURAL 

DEMOGRÁFICA 

 Formações e conflitos étnicos e 

religiosos; 

 Estrutura etária de gênero e etnia da 

população; 

 Fatores e tipos de migração e 

imigração e suas influências no 

espaço geográfico. 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná.  

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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4       METODOLOGIA 

 

O objetivo da geografia é compreender o espaço geográfico, na sua 

composição básica – lugar, paisagem, território, natureza e sociedade. 

A concepção de aprendizagem deve ser voltada à formação plena do 

educando, tendo o cuidado de deixar claro quais são os métodos mais adequados 

para atingir esse objetivo. Assim o professor deve ter consciência que muitos devem 

ser os recursos didáticos utilizados no processo de aprendizagem para contemplar 

essa diversidade que caracteriza o universo da sala de aula, considerando a leitura, 

observação, descrição e interação da paisagem feita pelo educando. 

A simples descrição dos lugares não esgota a análise do seu objeto. O lugar 

é o espaço onde o particular, o histórico, o cultural e a identidade permanecem 

presentes, influenciando a organização socioespacial. Diferem-se uns dos outros 

enquanto espaços produtivos, e essa produtividade pode ser transitória na medida 

que qualquer momento outro lugar pode oferecer atrativos maiores quanto a 

equipamentos e localização. 

Território é um conceito ligado à idéia de relações e poder. É no território 

que ocorre a normalização das ações tanto globais quanto locais. Seja ele nacional, 

regional ou local, acontecerá uma relação dialética de associação e confronto entre 

o lugar e o mundo (SANTOS, 1996b). 

O conceito  de sociedade deve ser discutido a partir das relações que se 

estabelecem entre sua composição local, em suas relações com sociedades 

distintas e com os migrantes que têm fortes ligações com seu espaço de origem e 

que ao se movimentarem levam influências do mesmo. 

Para conseguir tais saberes, cabe ao professor Ter uma postura 

investigativa de pesquisa, recusando uma visão receptiva e reprodutiva do mundo 

(não somente de sua parte, mas em conjunto com os alunos), tendo em vista sua 

função enquanto agente transformador do ensino e da escola e, em decorrência 

disso, da própria sociedade. 
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5       CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DA DISCIPLINA 

 

A avaliação é parte do processo ensino-aprendizagem e, por isso, deve 

servir não apenas para acompanhar a aprendizagem, mas também o trabalho 

pedagógico do professor. É imprescindível que a avaliação seja continua e 

diagnostica, que apontam as dificuldades, priorizando a qualidade e o processo de 

aprendizagem,  ou seja, o desempenho do aluno ao longo do ano letivo. 

Não se trata, porém de  excluir a avaliação formal somativa, mas 

desenvolver duas formas de avaliação, o professor deve usar instrumentos de 

avaliação que contemplem várias formas de expressão dos alunos. 

Segundo o objeto de estudo da disciplina de geografia, os critérios a serem 

observados na avaliação seguem a formação de conceitos básicos, como: 

paisagem, região, lugar, território, natureza e sociedade. “Entende-se que para a 

formação de um aluno consciente das relações sócio-espaciais de seu tempo, o 

ensino da geografia deve assumir o quadro conceitual das teorias críticas dessa 

disciplina que incorporam os conflitos e as condições sociais, econômicas, culturais 

e política, constitutivas de um determinado espaço”. 

O professor além de utilizar provas escritas, utilizará instrumentos de 

avaliação que contemplem várias formas de expressão, como: leitura e interpretação 

de textos, de fotos,²151151€gens, gráficos, tabelas e mapas; produção de texto; 

pesquisas bibliográficas; seminários, construção e análise de maquetes. 

A partir dessas considerações os critérios a serem observados na avaliação 

são a formação dos conceitos geográficos básicos e o entendimento das relações 

socioespaciais. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE  GEOGRAFIA – ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A Geografia, como disciplina escolar ajuda a explicar como os homens 

ocuparam  superfície terrestre para produzir a sociedade que existe hoje e, ainda, 

possibilita prever como essa ocupação tenderá evoluir no futuro. Vista sob esta 

perspectiva, o ensino de geografia tem por finalidade munir os alunos de 

conhecimentos que lhes permitam agir de modo mais lúcido, ao tratar de questões 

que tem haver com a ocupação e gestão do espaço.  

Contribui para a formação que participa dos movimentos promovidos pela 

sociedade, que conhece seu papel no interior das várias instituições das quais 

participa, que discute de forma consciente sobre os problemas e situações de vida 

do mundo atual. 

A Geografia é uma área de conhecimento comprometida em tornar o mundo 

compreensível para os alunos, explicável e passível de transformações, às quais são 

decorrentes de inter-relações sociais e naturais, pois segundo LEFEBVRE e 

SANTOS, “ espaço geográfico é o espaço produzido e apropriado pela sociedade, 

composto por objetos (naturais, culturais e técnicos) e ações (relações sociais, 

culturais e econômicas) inter-relacionados.”1 

Esta definição está vinculada ao pensamento de Milton Santos, um dos grandes 

teóricos da Geografia Contemporânea. Para Santos, 

O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 
isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. No começo era a 
natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo do tempo as 
histórias vão sendo substituídas por objetos técnicos, que mecanizados e, depois, 
cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma 
máquina. (SANTOS, 1996b, p.51) 

  

                                           

1  Idéias sistematizadas pelos grupos de professores de Geografia qie participaram de II Encontro  

do ensino Médio com suas relações, em novembro de 2004 e do Simpósio do Ensino Médio, em 

maio de 2005. 
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Estudar Geografia é uma forma de compreender o mundo em que vivemos. 

Por meio desse estudo, podemos entender melhor tanto o local em que moramos, 

seja uma cidade ou uma área rural, quanto nosso país, assim como os demais 

países da superfície terrestre. O campo de preocupações da Geografia é o espaço 

da sociedade humana, onde homens e mulheres vivem e, ao mesmo tempo 

produzem modificações que o (re) constróem permanentemente. Indústrias, cidades, 

agricultura, rios, solos, climas, populações: todos esses elementos, além de outros, 

constituem o espaço geográfico, isto é, o meio ou a realidade material onde a 

humanidade vive e do qual ela própria é parte integrante. 

Neste sentido, não se trata de repassar para os alunos fatos para que eles 

memorizem, e sim levantar questões e instrumentalizá-los, de modo a lhes 

proporcionar as condições de se compreenderem como sujeitos da história e 

agentes da transformação sócio-espacial. É dentro desta perspectiva que devemos 

proceder na escolha e no tratamento dos conteúdos essenciais da disciplina, 

buscando estabelecer os aspectos fundamentais para o seu ensino. Para isso, é 

preciso lançar mão de uma ampla base de conhecimentos que não se restringem 

àqueles produzidos dentro do corpo teórico e metodológico apenas da Geografia, 

mas sim, articulados com outras ciências “...métodos e estratégias que gui9am e 

legitimam o que é razoável/não razoável como pensamento, ação e auto-

reflexão”(Popkewitz, 1994, p.193). 

Decorrente disso, cabe à escola, como um dos lugares onde analisa, produz 

e sistematiza-se conhecimentos, subsidiar os alunos no enriquecimento e 

sistematização dos saberes para que sejam sujeitos capazes de interpretar com 

olhar crítico o mundo que os cerca. 

A partir do exposto, sobre a teoria e o ensino da Geografia, pode-se 

acrescentar que a relevância dessa disciplina está no fato de que todos os 

acontecimentos do mundo têm uma dimensão espacial, onde o espaço é a 

materialização dos tempos da vida social. Portanto, há que se empreender um 

ensino capaz de fornecer aos alunos conhecimentos específicos da Geografia, sem 

deixar de considerar a diversidade das temáticas geográficas e suas diferentes 

formas de abordagem. 

A concepção de aprendizagem deve ser voltada à formação plena do 

educando, tendo o cuidado de deixar claro quais são os métodos mais adequados 
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para atingir esse objetivo. Assim o professor deve ter consciência que muitos devem 

ser os recursos didáticos utilizados no processo de aprendizagem para contemplar 

essa diversidade que caracteriza o universo da sala de aula, considerando a leitura, 

observação, descrição e interação da paisagem feita pelo educando. 

A simples descrição dos lugares não esgota a análise do seu objeto. O lugar 

é o espaço onde o particular, o histórico, o cultural e a identidade permanecem 

presentes, influenciando a organização socioespacial. Diferem-se uns dos outros 

enquanto espaços produtivos, e essa produtividade pode ser transitória na medida 

que qualquer momento outro lugar pode oferecer atrativos maiores quanto a 

equipamentos e localização. 

Território é um conceito ligado à idéia de relações e poder. É no território 

que ocorre a normalização das ações tanto globais quanto locais. Seja ele nacional, 

regional ou local, acontecerá uma relação dialética de associação e confronto entre 

o lugar e o mundo (SANTOS, 1996b). 

O conceito  de sociedade deve ser discutido a partir das relações que se 

estabelecem entre sua composição local, em suas relações com sociedades 

distintas e com os migrantes que têm fortes ligações com seu espaço de origem e 

que ao se movimentarem levam influências do mesmo. 

Para conseguir tais saberes, cabe ao professor ter uma postura investigativa 

de pesquisa, recusando uma visão receptiva e reprodutiva do mundo (não somente 

de sua parte, mas em conjunto com os alunos), tendo em vista sua função enquanto 

agente transformador do ensino e da escola e, em decorrência disso, da própria 

sociedade. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

Sendo a meta maior a interação dos homens com o meio, as atividades 

devem proporcionar ao aluno condições que lhe permitam: 

 Diferenciar as várias representações sociais da realidade vivida; 

 Realizar a leitura das construções humanas como documento importante 

que a sociedade em diferentes momentos imprimem sobre uma base 

natural; 

 Compreender as transformações no conceito de região que ocorrem por 

meio do espaço chamado espaço geográfico; 

 Assimilar a redefinição do conceito de lugar em função da ampliação da 

ação humana para além da economia; 

 Analisar o significado de paisagem como resultado das determinações 

da natureza, das relações sociais, da cultura, da economia e da política; 

 Conhecer o espaço geográfico, vendo neste o resultado das ações em 

escala local, regional e global; 

 Estabelecer a relação entre natureza e sociedade, em sua conjunta ação 

na elaboração do espaço geográfico; 

 Observar as transformações que ocorreram nas relações de trabalho em 

função do uso de novas tecnologias; 

 Estabelecer relações entre a degradação ambiental e a falta de 

conhecimento com o meio natural e seus aspectos fisicos; 

 Interpretar as relações políticas, econômicas de trabalho e culturais 

entre as sociedades: 

 Fazer uso da linguagem cartográfica para extrair, comunicar e analisar 

informações nos diversos campos do conhecimento. 
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3       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 

 

3.1     1ª SÉRIE 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 

 

A DIMENSÃO ECONÔMICA DA 

PRODUÇÃO DO/NO ESPAÇO 

 Coordenadas Geográficas; 

 Movimentos da Terra; 

 Cartografia; 

 As atividades agropecuárias e os 

sistemas agrários; 

 Atividade industrial no mundo; 

 Tipos de energia. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO SOCIO-AMBIENTAL 

 Os fatores que influenciam no clima; 

 Tipos de clima; 

 Os grandes biomas terrestres; 

 A questão da água; 

 Destruição da natureza: atividades 

humanas e impactos ambientais; 

 Erosão e poluição dos solos por 

agrotóxicos; 

 Lixo urbano e impactos ambientais 

 Poluição do ar: inversão térmica, ilhas 

de calor e chuva ácida; 

 Poluição do ar: efeito estufa, da 

camada de ozônio; 

 Desenvolvimento sustentável. 

 

 

DINÂMICA CULTURAL 

DEMOGRÁFICA 

 A população da Terra: fatores do 

crescimento e teorias demográficas; 

 A população da Terra e suas 

diversidades; 

 Redes urbanas.  
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3.2     2ª SÉRIE 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES CONTEUDOS ESPECIFICOS 

 

A DIMENSÃO ECONÔMICA DA 

PRODUÇÃO DO/NO ESPAÇO 

BRASILEIRO 

 A formação e a expansão territorial; 

 Caracterização do espaço; 

 Regionalização; 

 Estrutura fundiária e conflitos da terra; 

 Urbanização e hierarquia urbana. 

 

 

GEOPOLITICA 

 

 Brasil: de agroexportador a país 

industrializado dependente; 

 O comercio exterior brasileiro; 

 Industrialização; 

 Transportes. 

 

 

DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL DO 

BRASIL 

 

 Estrutura geológica e relevo; 

 Tipos de clima; 

 Ecossistemas; 

 Hidrografia; 

 Recursos minerais e energéticos 

 Impactos ambientais em ecossistemas.  

 

A DINÂMICA CULTURAL 

DEMOGRÁFICA BRASILEIRA 

 População: crescimento e formação 

étnica; 

 Distribuição e estrutura da população; 

 Migrações. 
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3.3     3ª SÉRIE 

 

CONTEUDOS ESTRUTURANTES CONTEUDOS ESPECIFICOS 

 

 

A DIMENSÃO ECONÔMICA DA 

PRODUÇÃO DO/NO ESPAÇO  

 Os continentes; 

 Internacionalização do capital; 

 Subdesenvolvimento; 

 Países emergentes; 

 O comercio mundial; 

 Blocos econômicos. 

 

 

 

GEOPOLITICA 

 

 Capitalismo e a construção do espaço 

geográfico; 

 Socialismo; 

 Guerra Fria; 

 O mundo pós-guerra Fria; 

 O mundo pós URSS; 

 China: um país e dois sistemas; 

 América Latina; 

 África; 

 G7; 

 Países ricos do Sul; 

 EUA: a potência que controla o 

mundo. 

 

A DINÂMICA CULTURAL 

DEMOGRÁFICA  

 Migrações internacionais e xenofobia; 

 Minorias étnicas e separatismo; 

 Islamismo e terrorismo; 

 A geografia do crime. 

 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 
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Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná.  

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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4       METODOLOGIA 

 

Levando em conta os objetivos do ensino médio, cabe ao professor 

aprimorar sua metodologia e essa nova regionalização do ensino da geografia – 

lugar, paisagem, território, natureza e sociedade. Articular os conteúdos à questão 

da realidade e a aprendizagem prévia dos alunos, evitar a fragmentação, 

desenvolvendo a disciplina em todos os temas centrais. Promover a articulação 

entre os assuntos abordados buscando relacionar a realidade social com a realidade 

individual do aluno. 

Cabe a Geografia ser a ferramenta para transmitir simultaneamente para os 

alunos, as discussões que ocorrem no mundo e preparando-o para o ingresso na 

universidade como também para a sociedade. 

A interdisciplinaridade e a contextualização em Geografia são constantes, 

como uma rede de vasos comunicantes, integrando todas as esferas do 

conhecimento humano e estas informações podem ser levadas aos alunos através 

da cartografia como ferramenta essencial, possibilitando transitar do espaço local 

para o global e vice e versa.  

Faz-se necessário inter-relacionar os conteúdos estruturantes com os 

conhecimentos específicos de diferentes materiais didáticos (livros, revistas, 

musicas, vídeos, mapas, maquetes, fotos, filmes, etc), aulas de campo, 

possibilitando a relação entre a teoria e a prática, levando em consideração que o 

aluno, quando chega ao ensino médio, dentro da escola já possui o conhecimento 

empírico.  

A busca da realidade individual, correlacionada com a realidade mundial 

deverá ser feita através da exposição de fatos, da análise em grupo, individual e 

ainda através do uso de tecnologias educacionais, bem como o uso de materiais 

didáticos disponíveis 
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5     CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

A avaliação é parte do processo ensino-aprendizagem e, por isso, deve 

servir não apenas para acompanhar a aprendizagem, mas também o trabalho 

pedagógico do professor. É imprescindível que a avaliação seja continua e 

diagnostica, que apontam as dificuldades, priorizando a qualidade e o processo de 

aprendizagem,  ou seja, o desempenho do aluno ao longo do ano letivo. 

Não se trata, porém de  excluir a avaliação formal somativa, mas 

desenvolver duas formas de avaliação, o professor deve usar instrumentos de 

avaliação que contemplem várias formas de expressão dos alunos. 

A partir dessas considerações os critérios a serem observados na 

avaliação são a formação dos conceitos geográficos básicos e o entendimento das 

relações socioespaciais. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE HISTÓRIA – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

 

1       DIMENSÃO HISTÓRICA DA DISCIPLINA 

 

A construção do ensino de História no Brasil pode ser divida em quatro 

momentos significativos: 1. A criação da disciplina em 1837 juntamente com o 

Colégio Pedro II no Rio de Janeiro; 2. Durante o Estado Novo de Vargas (1937-

1945); 3.O período do Regime Militar que teve início em 1964; e 4. As reformas 

educacionais que se processaram a partir da década de 1990 e criação da LDB/96. 

A criação da disciplina escolar de História em 1837 foi marcada pela 

influência das ideias positivistas que determinavam uma visão linear dos fatos e a 

interpretação histórica a partir de documentos oficiais, na valorização dos heróis 

como sujeitos históricos, na ideologia do branqueamento e na pouca ênfase dada ao 

conteúdo da história do Brasil. Nessa perspectiva, o ensino de História representava 

uma visão conservadora de sociedade, isto é, o ensino desta Disciplina deveria 

contribuir para a construção de um modelo de nação que legitimasse os interesses 

das elites aristocráticas do Império e dos primeiros anos da República. 

O Estado Novo (1937-1945) de Getúlio Vargas fez retornar o ensino de 

História aos currículos escolares,  numa perspectiva também conservadora, já que 

os conteúdos eram abordados nos âmbitos da moral e cívica, visando contribuir para 

manutenção do modelo autoritário e nacionalista que marcou este período da 

história do Brasil. 

O período do regime militar que começou em 1964 e terminou com o 

processo de redemocratização em 1985, manteve a mesma linha política no ensino 

de História. A visão conservadora de sociedade, a histórica factual, o conhecimento 

produzido apenas  com fontes oficiais, os heróis e o próprio Estado como sujeitos da 

história, objetivando a manutenção da ordem estabelecida, o controle do Estado 

sobre as instituições e a legitimação de uma sociedade autoritária e hierarquizada.  

Ainda no período militar, a criação da Lei 5692/71, que organizou o Primeiro 

Grau de oito anos e o Segundo Grau profissionalizante, reforçou o caráter tecnicista 

do ensino voltado para a formação de mão-de-obra para mercado de trabalho e para 
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a legitimação de um modelo de sociedade controlada ideologicamente. Este 

processo viabilizou-se graças ao ensino das Disciplinas de Educação Moral e Cívica 

(EMC) no Primeiro Grau e de Organização Social e Política do Brasil (OSPB) no 

Segundo Grau. Nesse período, retirou-se completamente o papel crítico, 

intelectualizante e politizador do ensino, visto que a prioridade era simplesmente a 

de ajustar o aluno ao sistema. 

No final nos anos 1980 e nos anos 1990, com a redemocratização política e 

o renascer de uma nova perspectiva de sociedade, o ensino de História começa a 

ser alvo de inúmeras discussões, formulando-se novas propostas curriculares. No 

Paraná, por exemplo, elabora-se o Currículo Básico Para a Escola Pública em 1990 

fundamentado na pedagogia histórico-crítica e embasado em elementos da Nova 

História.  

O ensino de História começava a ser abordado sob uma ótica diferente: o 

sujeito assume uma importância na construção da história e do próprio 

conhecimento e as fontes e as temporalidades também aparecem como conteúdos 

importantes para serem trabalhados. 

Apesar das limitações, essas novas propostas já apresentavam avanços no 

ensino, haja vista que procuravam superar a visão conservadora, linear, acrítica e 

europeizante da História. 

O Ministério da Educação, entre 1997 e 1999, apresentou os PCN para o 

Ensino Fundamental e Médio, organizando os currículos por áreas do conhecimento. 

O modelo político e econômico neoliberal influenciou na construção desses 

Parâmetros e, consequentemente, na proposta do ensino de História. Nesse 

momento enfatizou-se uma visão presentista da História (supervalorizando a 

vivência do educando), mas não contextualizando os períodos históricos a serem 

trabalhados. Privilegiava-se uma abordagem sociológica, psicológica e funcionalista 

dos conteúdos ao propor o desenvolvimento de habilidades e competências do 

aluno, visando à preparação para o mercado de trabalho e para o mundo 

competitivo. 

Em 2003, iniciou-se uma discussão entre a SEED/PR e os professores da 

rede estadual, visando elaborar novas diretrizes curriculares para o ensino de 

História.     
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Esta Proposta Curricular é resultado desses debates. Ela procura apresentar 

uma perspectiva crítica, incluindo sujeitos históricos que até então não estavam 

contemplados, tais como os quilombolas, os indígenas brasileiros, as classes 

trabalhadoras e a história cultura da África e dos afro-descendentes. Dá ênfase a 

temas importantes da sociedade contemporânea, como as  questões relacionadas 

ao gênero e à diversidade cultural, étnica e sexual e, considera a importância da 

história local, incluindo também no currículo a História do Paraná.  
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2       APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

     

O objeto de estudo da História, segundo o caderno das Diretrizes da 

SEED/PR 2008 para esta Disciplina, são os “(...) processos históricos relativos às 

ações e às relações humanas praticadas no tempo, bem como a respectiva 

significação atribuída pelos sujeitos, tendo ou não consciência dessas ações”. Este 

mesmo caderno apresenta como finalidade da História a busca da superação das 

carências humanas (exclusão social, desrespeito aos direitos humanos ligados à 

vida, à participação política, ao trabalho e à terra) e como finalidade do ensino de 

história “a formação de um pensamento histórico a partir da produção do 

conhecimento”.    

O processo de  formação da consciência histórica do aluno a que se propõe 

o ensino de história não é uma tarefa fácil, haja vista que isto requer do professor um 

bom domínio das teorias da história e da metodologia a ser utilizada, bem como uma 

escolha adequada do currículo a ser trabalhado. E é sobre este aspecto que 

discorremos a seguir. 

Conforme Karnal (2005, p. 23 e 24), o ensino de história apresenta um duplo 

compromisso: com o passado e com o presente, uma vez que  

...o passado deve ser interrogado a partir de questões que nos inquietam no 
presente (caso contrário, estudá-lo fica sem sentido)”. Todavia, não se trata de um 
presentismo vulgar, tentando achar no passado justificativas e ideologias praticadas 
no presente e sim, “(...)tomar como referência questões sociais e culturais, assim 
como problemáticas humanas que fazem parte de nossa vida, temas como 
desigualdades sociais, raciais, sexuais, diferenças culturais, problemas materiais e 
inquietações relacionadas a como interpretar o mundo, lidar com a morte, organizar 
a sociedade, estabelecer limites sociais, mudar esses limites, contestar a ordem, 
consolidar instituições, preservar tradições, realizar rupturas....    

Nessa perspectiva, o ensino de história deve servir para facilitar a 

compreensão do presente, de maneira que os alunos tenham acesso ao conteúdo 

histórico e que entendam tal conteúdo dentro da sua contextualização e, ao mesmo 

tempo, possam perceber a problemática da sociedade atual formando um 

pensamento crítico sobre o presente e sobre o futuro.   

É importante destacar que o conhecimento histórico deve estar em 

constante construção, cabendo releituras, questionamentos, críticas e oposições, de 

forma que o aluno compreenda a história como o resultado das ações humanas 
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produzido culturalmente numa dada temporalidade e, ao mesmo tempo, se perceba 

como sujeito na construção desse  conhecimento. Conforme Ruiz ( 2005, p. 77) 

“Trata-se (...) de ensinar aos alunos não a contemplar o “edifício da História” como 

algo já pronto, mas de ensinar-lhes a edificar o próprio edifício”. Essa perspectiva 

contribui  para que a disciplina seja valorizada e para que  o conhecimento histórico 

adquira significado para o aluno.  

Os inúmeros debates para a construção das diretrizes curriculares de 

História para o Ensino Fundamental têm apresentado resultados importantes, tais 

como a superação da visão de que o ensino é pura e simplesmente a  transferência 

de um conhecimento acabado e pronto para o aluno. Não existem verdades 

científicas absolutas, tanto no que diz respeito à historiografia que dá base ao 

conhecimento histórico quanto à prática pedagógica da sala de aula. É fundamental 

que se observe uma postura criativa, crítica, problematizadora e não dogmática da 

história e do ensino desta disciplina.  

Não é possível conceber a história a partir de uma vertente teórica 

dogmática e ortodoxa, como também, não é aceitável a afirmação de que não existe 

uma objetividade no conhecimento histórico. Sabe-se que a produção historiográfica 

foi e é construída a partir da fusão de diferentes correntes históricas, sendo a 

interpretação de um fato, um fenômeno, um processo, sempre provisória, não só 

porque existem várias explicações para os mesmos, mas também porque tais 

explicações podem ser modificadas no tempo e no espaço, inclusive variando de 

sociedade para sociedade. 

Por isso a escolha da abordagem histórica deve ser realizada de forma 

madura, consciente, para que não se caia no dogmatismo de explicar tudo apenas a 

partir de um ponto de vista econômico, como faz, por exemplo, a concepção 

materialista da história. 

É importante também ressaltar, conforme já mencionamos, que o ensino de 

história não pode incorrer na crítica sem base ou na desconstrução de argumentos e 

teorias sem que haja um bom domínio das versões e dos discursos em jogo. 

Conforme adverte Pinsky & Pinsky,  citado por Karnal (2005, p. 25)  

...só a desconstrução não basta (além do vazio provocado, deixa um gostinho de 
insatisfação e niilismo no ar – no limite, supervaloriza o relativismo e tira o poder de 
ação das mãos dos sujeitos históricos); é preciso que os alunos tenham acesso a 
algum conteúdo histórico e que entendam sua contextualização.   
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Por isso, é necessário trabalhar o que de fato é relevante para a construção 

do conhecimento, para o aluno e para a sociedade. Selecionar as temáticas, 

recortes e conceitos realmente significativos para que o ensino de história atinja o 

seu propósito. Cumpre destacar que, a escolha de um conteúdo em detrimento de 

outro, de um conceito ou tema em detrimento de outro, de uma corrente teórica em 

detrimento de outra, pode supervalorizar o professor de história enquanto sujeito 

“todo poderoso” capaz de determinar como e o que é importante ser estudado em 

função dos seus valores ideológicos ou da vertente teórica da moda.  

O ensino de história deve compreender a complexidade da realidade social 

historicamente produzida como um processo, em que as abordagens teóricas, seja o 

Materialismo Dialético, a Nova História, a Nova Esquerda Inglesa, não 

necessariamente sejam visões opostas sobre o mesmo fato. As diferentes visões 

teóricas se complementam, mesmo porque não é adequado que um fato, fenômeno 

ou processo histórico seja explicado apenas a partir de um ponto de vista (seja ela 

político, econômico-social ou cultural). A história é resultado de um processo, de 

forma que o conhecimento que é produzido sobre ela também o é.  

Tomando por base as Diretrizes Curriculares da Educação Básica par ao 

ensino de história da SEED/PR (2008), a formação do pensamento histórico deve 

considerar a contribuição de diferentes correntes historiográficas. Vejamos:  

 

 

 

a. Nova História 

 

Corrente teórica que se desenvolveu  a partir dos anos 1960, principalmente 

a partir das publicações do historiador francês Jacques Le Goff.  O modo de pensar 

e de se comportar dos sujeitos constituía aquilo que os pensadores desta escola 

historiográfica denominavam como mentalidades. A mentalidade abrangia uma 

temporalidade de longa duração que deveria ser entendida a partir da seriação de 

fontes ou documentos diversos.  

Embora tenha reforçado a divisão quadripartite europeia (Antiguidade, 

Feudalismo, Modernidade e Contemporaneidade) em função de criar grandes 

contextos espaço-temporais, a Nova História ou História das Mentalidades contribuiu 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

172 

para o desenvolvimento do pensamento histórico contemporâneo ao apresentar 

novos problemas, novos objetos de estudo e ao introduzir “novas temporalidades 

ligadas às durações (curtas, médias e longas)”, contrapondo-se, assim, à 

perspectiva linear de tempo e sequencial de fatos que era dominante até então. 

 

  

b. Nova História Cultural 

 

A Nova História Cultural teve início na segunda metade dos anos 1980 com 

os estudos da historiadora Lynn Hunt. Também se destacam a perspectiva 

antropológica de Clifford Geertz, a filosófica de Mikhail Bakhtin, a sociológica de 

Norbert Elias e de Pierre Bourdieu, a historiográfica de Roger Chartier e de Carlo 

Ginzburg.  

Opondo-se à tendência relativista das Mentalidades, a Nova História Cultural 

propõe um método rigoroso de pesquisa documental, uma perspectiva de análise 

micro-histórica a partir de recortes que valorizam sujeitos como indivíduos, famílias, 

comunidades etc. Por isso, as principais contribuições desta corrente historiográfica 

estão na valorização das ações dos sujeitos das classes populares, bem como,  a 

inserção de múltiplos sujeitos contribuindo para a introdução de novas 

temporalidades na análise da história. 

A ênfase dada ao cotidiano, aos múltiplos sujeitos e uma perspectiva 

antropológica de análise, apresentaram um procedimento metodológico não-linear, 

distinguindo o presente e o passado. Aproxima-se, desta forma, a História da 

Antropologia, enriquecendo as análises que envolvem  

...as formas de organização do trabalho, da casa, da família, do cotidiano das 
pessoas, dos ritos, das religiões, das festas etc. Assim, o estudo das identidades 
sociais, no âmbito das representações culturais, adquire significado e importância 
para a caracterização de grupos sociais e de povos.(BEZERRA, 2005, p. 46). 

Ocorre um avanço para o ensino, também porque esta corrente teórica 

propõe a o uso de diferentes documentos, tais como imagens, músicas e objetos 

arqueológicos, enriquecendo, desta forma,  o processo de construção do 

conhecimento histórico.  
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c. Nova Esquerda Inglesa 

 

A partir de 1956 alguns dissidentes do Partido Comunista Inglês fundaram 

um movimento na historiografia que passou a ser conhecido como Nova Esquerda 

Inglesa. Raymond Willians, Christopher Hilll, Perry Anderson, Maurice Dobb e 

Edward Thompson são os nomes mais significativos desta corrente.  

Dentre as principais ideias desta linha da historiografia podemos destacar: 

 a releitura das teorias marxistas e uma abordagem não-linear dos modos 

de produção; 

 o resgate das  ideias sobre hegemonia do filósofo italiano Antonio 

Gramsci, segundo a qual existe uma prática e um discurso estabelecido 

pela elite e imposto às demais classes e, em contraposição, uma contra-

hegemonia, como resistência dos intelectuais e das classes populares a 

esse processo de dominação cultural da elite; 

 as classes trabalhadoras se constituem e se expressam nas tradições 

culturais populares e que, por isso, “a experiência histórica se expressa 

na consciência social dos sujeitos históricos”; 

 a consciência de classe se constitui a partir das experiências cotidianas; 

 as classes trabalhadoras foram eleitas como objeto de estudo central 

desta corrente; 

A Nova Esquerda Inglesa trouxe várias contribuições para a formação do 

pensamento histórico: uma nova abordagem do marxismo clássico e superação da 

racionalidade baseada na sucessão dos modos de produção; o privilégio dado às 

ações de múltiplos sujeitos históricos, principalmente advindos das classes 

trabalhadoras e com isso, a superação da racionalidade européia com o surgimento 

de novas temporalidades ligadas às tradições culturais, aos costumes e hábitos das 

classes populares; a proposição de novos métodos de investigação e de novos 

questionamentos sobre o passado; a ênfase dada a História enquanto o resultado 

das experiências e da relação entre sujeitos e a construção da sua vida material, 

considerando as possibilidades de transformação social e de projetos para o futuro. 

 Nosso Colégio propõe nestas Diretrizes Curriculares a construção de uma 

proposta que navegue por diferentes linhas de pensamento, pois a complexidade da 

realidade histórica deve comportar distintas abordagens teórico-metodológicas. Se 
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bem utilizadas, a combinação de diferentes correntes teóricas possibilitam diferentes 

leituras do passado, podendo, assim, contribuir para a principal finalidade do ensino 

de história: a de construir a identidade do aluno enquanto sujeito histórico, capaz de 

compreender o passado, agir e transformar a realidade social que o cerca, 

realizando também projetos para o futuro.  

Assim, a história que se pretende nestas Diretrizes, visa superar as 

concepções   tradicionais de ensino, onde havia problematização da construção do 

processo histórico, onde se privilegiava a perspectiva linear, factual, a história dos 

heróis, bem como a explicação unilateral dos fatos históricos. 

Queremos construir um ensino de história que tem como princípio a ideia de 

que é possível explicar diferentes fatos a partir de suas múltiplas dimensões 

(política, econômica, cultural e genética), inserindo novos atores sociais na 

construção da história. Em consonância com a proposta da SEED/PR escrita nas 

Diretrizes Curriculares de 2006 e 2008, acreditamos numa  

...concepção de História enquanto experiência de homens e de mulheres e sua 
relação dialética com a produção material,” que “valoriza a possibilidade de luta e 
transformação social. (...)A concepção de História que se pretende, (...) não se 
vincula às teorias deterministas da estrutura, nem às teorias voluntaristas da 
consciência que reduzem a produção historiográfica à categoria de ficção.   

Conforme também salienta Karnal (2005, p. 27), um bom ensino de história deve  

...dar conta dos novos objetos e abordagens que o método histórico incorporou nos 
últimos anos, em que, tendo como destaque o quadro cultural, estudam-se 
aspectos mais íntimos como a vida privada e as dimensões da experiência humana 
ligadas à sexualidade, aos costumes, aos afetos e às crenças.  

Por si só o conteúdo histórico tem um grande potencial transformador. Mas é 

imprescindível que o ensino de história possa construir uma mentalidade no aluno 

para que ele se perceba  

(...)como um ser social, alguém que vive numa determinada época, num 
determinado país ou região, oriundo de determinada classe social, contemporâneo 
de determinados acontecimentos. Ele precisa saber que não poderá nunca se 
tornar um guerreiro medieval ou um faraó egípcio. Ele é um homem de seu tempo, 
e isso é determinação histórica. Porém, dentro do seu tempo, dentro das limitações 
que lhe são determinadas, ele possui a liberdade de optar. Sua vida é feita de 
escolhas que ele, com grau maior ou menor de liberdade, pode fazer, como sujeito 
de sua própria história e, por conseguinte, da História Social do seu tempo. Cabe 
ao professor (...) aproximar o aluno dos personagens concretos da História, sem 
idealização, mostrando que gente como a gente vem fazendo História. Quanto mais 
o aluno sentir a História como algo próximo dele, mais terá vontade de interagir com 
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ela, não como uma coisa externa, distante, mas como uma prática que ele se 
sentirá qualificado e inclinado a exercer.(KARNAL, 2005, p. 28). 

Cumpre destacar que nossas Diretrizes Curriculares tem como referencial 

básico a História do Brasil, bem como a história do Paraná. Pois é a partir da cultura, 

política e economia do local em que está inserido, que o aluno se percebe sujeito da 

sua realidade social. Sem contar a necessidade de superar a europeização dos 

conteúdos que permaneceu durante muito tempo sendo a referência das 

concepções históricas  trabalhadas em sala de aula.  

Também é importante o resgate de determinados sujeitos históricos que 

ficaram ignorados dos currículos nos últimos anos: como os afro-descentes e os 

povos indígenas. Num mundo globalizado em que a desigualdade impera, em que a 

exploração e a exclusão social marcam profundamente as relações sociais, é 

importante a construção de uma nova perspectiva, em que a “história seja vista de 

baixo”, vislumbrada por outros olhares: a dos dominados, dos marginalizados e dos 

excluídos, estejam eles no Brasil, na América Latina ou na África.  

Sendo assim, a história que pretendemos,  

(...)busca aprimorar o exercício da problematização da vida social, como ponto de 
partida para a investigação produtiva e criativa, buscando identificar as relações 
sociais de grupos locais, regionais, nacionais ou de outros povos; perceber as 
diferenças e semelhanças, os conflitos/contradições e as solidariedades, 
igualdades e desigualdades existentes nas sociedades; comparar problemáticas 
atuais e de outros momentos, posicionar-se de forma crítica no seu presente e 
buscar as relações possíveis no seu passado. (BEZERRA, 2005, p. 45). 

 A visão histórica que queremos trabalhar, portanto, não é concebida como 

“(...) o resultado apenas da ação de figuras de destaque, consagradas pelos 

interesses explicativos de grupos, mas a construção consciente/inconsciente, 

paulatina e imperceptível de todos os agentes sociais, individuais ou coletivos” 

(BEZERRA, 2005, p. 45).  

Em síntese, o ensino de história, segundo nossas Diretrizes, considera que  

...o conjunto de preocupações que informa o conhecimento e suas relações com o 
ensino vivenciado na escola levem ao aprimoramento de atitudes e valores 
imprescindíveis para o exercício pleno da cidadania, como o exercício do 
conhecimento autônomo e crítico; valorização de si mesmo como sujeito 
responsável da História; respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas, 
políticas, evitando qualquer tipo de discriminação; busca de soluções possíveis 
para os problemas detectados em sua comunidade, de forma individual e coletiva; 
atuação firme e consciente contra qualquer tipo de injustiça e mentiras sociais; 
valorização do patrimônio sócio-cultural, próprio e de outros povos, incentivando o 
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respeito à diversidade; valorização dos direitos conquistados pela cidadania plena, 
aí incluídos os correspondentes deveres, sejam dos indivíduos, dos grupos e dos 
povos, na busca da consolidação da democracia. (BEZERRA, 2005, p. 47 e 48). 

Na contramão dos pessimistas e dos que não acreditam na utopia de um 

mundo melhor, mais humano, solidário e justo, acreditamos, que o ensino de história 

pode ser um caminho para a construção desse novo mundo. Que a escola pode ser 

o espaço da criatividade, da consciência, da superação e da construção. Pensamos 

conforme André Gorz que nada é utópico, senão o pensamento de que tudo deve 

continuar como está.  
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3       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

A Disciplina de história tem a tarefa de fazer com que o aluno possa 

investigar, descrever, explicar, compreender as ações e as relações humanas 

praticadas no tempo, ou seja, compreender as formas de agir, pensar, viver e de se 

relacionar com a natureza, dos diferentes povos, nas diferentes épocas e locais. 

Segundo Bezerra (2005, p. 42) “o objetivo primeiro do conhecimento histórico é a 

compreensão dos processos e dos sujeitos históricos, o desvendamento das 

relações que se estabelecem entre os grupos humanos em diferentes tempos e 

espaços”. 

A história, enquanto saber crítico e humanista, deve criar condições para 

que o aluno se posicione diante da vida, fazendo opções conscientes sobre o futuro. 

O estudante não deve apenas compreender a realidade social, mas, na medida do 

possível, criar mecanismos de interferência nela.  Por isso, para que o ensino de 

História não caia no vazio e no simples acúmulo de conhecimento, deve-se orientar 

o aluno  

(...) a edificar o próprio ponto de vista histórico, (...) a construir conceitos e aplicá-
los diante das variadas situações e problemas; significa ensinar a selecionar, 
relacionar e interpretar dados e informações de maneira a ter uma maior 
compreensão da realidade que estiver sendo estudada; ensinar a construir 
argumentos que permitam explicar a si próprios e aos outros, de maneira 
convincente, a apreensão e compreensão da situação histórica; significa enfim, 
ensinar a ter uma percepção o mais abrangente possível da condição humana, nas 
mais diferentes culturas e diante dos mais variados problemas. (RUIZ, 2005, p. 77 e 
78).  

O ensino de história, a partir da concepção teórica e ideológica contida neste 

currículo, deve problematizar e refletir sobre a realidade histórica, permitindo que os 

temas, fatos, ações e conteúdos sejam tratados nas suas diferentes dimensões: 

política, econômica, social e cultural.  

Nas palavras de Hobsbawn, o objetivo da história deve ser o de “compreender 

e explicar por que as coisas deram no que deram e como elas se relacionam entre 

si. Trata-se de comentar, ampliar (e corrigir) nossas próprias memórias”.  
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4       CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

  

É a história que permite a consciência da nossa própria identidade social. 

Conforme Moreira (2007, p. 18 e 19),   

(...) é por meio de nossas experiências passadas que construímos nossa própria 
identidade. Sabemos quem somos no presente porque podemos estabelecer 
relações entre as experiências que vivemos no passado e que nos tornaram o que 
somos hoje. E é exatamente por ter consciência da nossa própria identidade que 
somos capazes de agir efetivamente no presente. É por conhecermos nosso 
próprio passado que somos capazes de entender nosso papel no presente e agir no 
mundo de modo a transformá-lo no futuro.  

É fundamental, assim, que o ensino de história adquira legitimidade e que 

assuma na escola a sua real  importância no conhecimento da realidade social do 

passado e no entendimento do presente.  

Mas, para que a História exerça um papel transformador na vida do aluno e 

da sociedade, é importante a seleção adequada dos conteúdos programáticos. 

Todavia, sabemos que não é possível ensinar tudo, bem como não é possível 

aprender tudo. Por isso, é imprescindível que o professor esteja antenado com as 

novas produções científicas da historiografia, selecionando os conteúdos que julgar 

mais compatíveis e significativos para a compreensão da história. Só assim 

conseguirá realimentar constantemente os conteúdos que seleciona para trabalhar. 

Os conteúdos estruturantes apresentados a seguir, contemplam uma visão 

crítica do ensino de história e consideram os conteúdos como o reflexo da própria 

materialidade do pensamento histórico. 

Tendo como referência a autonomia do estabelecimento de ensino em 

elaborar sua proposta pedagógica, conforme determina  o art. 12, I da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 

é importante discorrer algumas considerações sobre nossa proposta de distribuição 

dos conteúdos para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. 

Por acreditarmos que a maturidade intelectual do aluno do Ensino 

Fundamental ainda não apresenta suficiente nível de abstração para trabalhar na 

forma de grandes temáticas e pela experiência positiva ao  adotarmos nos últimos 

quatro anos a proposta curricular da SEED/2006 e a considerarmos mais adequada 

para o nosso estabelecimento de ensino, adotamos a divisão do currículo em quatro 

grandes recortes históricos:  
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1. Das origens do homem ao século XVI – diferentes trajetórias, diferentes 

culturas.  

2. Da ordem colonial ao processo de independência do Brasil – século XV 

ao XVIII.  

3. Pensando a nacionalidade: do século XVIII ao XX – a constituição do 

ideário de nação no Brasil.  

4. Pensando a nacionalidade brasileira: do século XX ao XXI – elementos 

constitutivos da contemporaneidade.  

Evidentemente, os conteúdos para o Ensino Fundamental não são fechados 

em si mesmo e a periodização proposta será relativizada já que estão inseridos 

marcos referenciais de outros povos além dos europeus: indígenas, africanos, sul-

americanos, entre outros.  

Julgamos que a divisão em grandes temas (trabalho, poder e cultura) para o 

Ensino Fundamental, se não for de grande domínio do professor, pode não atingir os 

objetivos aos quais o ensino de história se propõe. De nada adianta preenchermos 

um rol de conteúdos dentro de uma linha temática, se, na prática cotidiana isso 

acaba não sendo  trabalhado adequadamente.  

O conteúdo histórico temático pode tornar-se hermético demais e vazio de 

significados para o aluno. Segundo Moreira (2007, p. 51), não é possível fazer 

apenas uma abordagem temática da História, pois “a compreensão da história exige 

uma compreensão mínima da passagem do tempo, para que o aluno possa 

identificar noções de duração, o “antes”, e o “depois”, sucessão e simultaneidade 

etc., essenciais para o conhecimento histórico”.  

Portanto, consideramos que a construção do conhecimento histórico deve 

transitar entre a formação de uma cronologia (que didaticamente para o ensino 

fundamental é menos abstrata) e a análise de temas. O professor deve navegar 

entre essas duas linhas, de forma que o ensino de história não se transforme 

apenas em uma sucessão encadeada de fatos ou meramente num conjunto de 

temas abstratos que não conseguem ser compreendido pelos alunos. Conforme 

adverte Bezerra (2005, p. 43),  

...é preciso deixar claro (...) que não é proposta do ensino básico a formação de 
pequenos historiadores. O que importa é que a organização dos conteúdos e a 
articulação das estratégias para trabalhar com eles leve em conta esses 
procedimentos para a produção do conhecimento histórico. Com isso, evita-se 
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passar para o educando a falsa sensação de que os conhecimentos históricos 
existem de forma acabada, e assim são transmitidos.  

Para o Ensino Médio, adotamos a abordagem proposta pelas Diretrizes 

Curriculares da SEED/PR em que os conteúdos estruturantes estão divididos em 

temas de grande amplitude: relações de trabalho, relações de poder e relações 

culturais. Não estão dispostos por série porque o Ensino em Blocos requer que haja 

distribuição desses grandes temas nos três anos do Ensino Médio. Isto será 

observado na elaboração do Plano de Trabalho Docente.  

Os conteúdos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio também 

incorporam a temática referente às Relações Étnico-Raciais propostas pela Lei 

10.693/03 e pela Deliberação 04/06 do Conselho Estadual de Educação no que se 

refere ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Além da temática afro-brasileira e africana, incluímos os conteúdos de 

História do Paraná, conforme consta na Lei Estadual 13.381/01. 

Conforme a Lei 9.795/99 que trata da Educação Ambiental, sempre que 

possível, os conteúdos abordarão a temática do meio ambiente e a apropriação 

histórica do espaço no que se refere à relação do homem com a natureza,  

principalmente quanto às transformações ocorridas pela exploração e degradação 

do espaço na produção da vida material.  

A portaria 413/2002 do Programa Nacional de Educação Fiscal determina 

que a História deve contemplar em diversos temas de estudo, a sensibilização do 

aluno para as questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma 

sociedade justa e melhor para todos.  
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4.1     CONTEÚDOS ESTRUTURANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

4.1.1   5ª SÉRIE 

 

DAS ORIGENS DO HOMEM AO SÉCULO XVI – DIFERENTES 

TRAJETÓRIAS, DIFERENTES CULTURAS 

 

 Produção do conhecimento histórico. 

 O historiador e a produção do conhecimento histórico. 

 Tempo, temporalidade. 

 Fontes, documentos. 

 Patrimônio material e imaterial. 

 A História e as outras áreas do conhecimento (arqueologia, 

antropologia, geografia...). 

 A Humanidade e a História. 

 De onde viemos, quem somos, como sabemos? 

 Mitos e lendas da origem do homem. 

 Modo de Produção Primitivo (“Pré-História”). 

 Povos ágrafos, memória e história oral. 

 Arqueologia no Brasil (Sambaquis/PR). 

 Surgimento, desenvolvimento da humanidade e grandes migrações. 

 Teorias do surgimento do homem na América. 

 Povos indígenas no Brasil e no Paraná. 

 Ameríndios do território brasileiro. 

 Kaingang, Guarani, Xetá. 

 As relações dos povos indígenas com a natureza em comparação ao 

modo de produção capitalista. 

 As primeiras civilizações na África, Europa e Ásia. 

 História da África. 

 Egito, Núbia, Gana, Mali, Iorubá, Etiópia, Benin. 

 Mesopotâmicos. 

 Hebreus. 
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 Gregos. 

 Romanos. 

 

 

4.1.2     6ª SÉRIE 

 

DA ORDEM COLONIAL AO PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA DO 

BRASIL – SÉCULO XV AO XVIII 

 

 Europa Medieval – Feudalismo. 

 Decadência do Feudalismo e nascimento do capitalismo. 

 Expansão marítima (Comércio – África, Ásia, América e Europa). 

 A chegada dos europeus na América. 

 (des) encontro entre culturas. 

 Resistência e dominação. 

 Escravização. 

 Catequização. 

 Formação da sociedade brasileira e americana. 

 As primeiras civilizações na América: Olmecas, Mochicas, Tiwanacus, 

Maias, Incas e Astecas. 

 América portuguesa. 

 América espanhola. 

 América franco-inglesa. 

 Organização político-administrativa (capitanias hereditárias, 

sesmarias). 

 Manifestações culturais (o sagrado e o profano). 

 Organização social (família patriarcal e escravismo). 

 Escravização de indígenas e de africanos. 

 Economia (pau-brasil, cana-de-açúcar e minérios). 

 Os reinos e sociedades africanas e os contatos com a Europa. 

 Songai, Benin, Ifé, Congo, Monomotapa (Zimbábue) e outros. 

 Manifestações culturais. 

 Organização social. 
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 Reforma e Contra-Reforma. 

 Expansão e consolidação do território brasileiro. 

 Missões. 

 Bandeiras. 

 Colonização do território “paranaense”. 

 Economia. 

 Organização social. 

 Manifestações culturais. 

 Organização político-administrativa. 

 De Colônia à Reino Unido. 

 Missões artístico-científicas. 

 Urbanização na capital. 

 A relação do homem com o espaço e as transformações ambientais.  

 

 

4.1.3     7ª SÉRIE 

 

PENSANDO A NACIONALIDADE: DO SÉCULO XVIII AO XX – A CONSTITUIÇÃO 

DO IDEÁRIO DE NAÇÃO NO BRASIL 

 

  Formação das Monarquias Nacionais – Absolutismo. 

 Iluminismo. 

 Revolução Francesa. 

 Movimentos de Contestação. 

 Quilombos (Brasil e Paraná – comunidades quilombolas). 

 Irmandades: manifestações religiosas - sincretismo. 

 Independência das treze colônias inglesas na América. 

 Revoltas Nativistas e Nacionalistas: Inconfidência mineira, Conjuração 

Baiana, Revolta da Cachaça, Revolta da Maneta e Guerra dos 

Mascates. 

 Chegada da família real ao Brasil. 

 Invasão napoleônica na Península Ibérica. 

 Revolução Industrial e relações de trabalho (XIX e XX) 
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 Luddismo. 

 Socialismos. 

 Anarquismo. 

 O processo de Independência do Brasil. 

 Governo de D. Pedro I. 

 Constituição outorgada de 1824. 

 Unidade territorial. 

 Manutenção da estrutura social. 

 Confederação do Equador. 

 Província Cisplatina. 

 Revoltas regenciais: Malês, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, 

Farroupilha. 

 A construção da Nação. 

 Governo de D. Pedro II. 

 Criação do IHGB. 

 Lei de Terras, Lei Euzébio de Queiroz (1850) 

 Início da imigração europeia. 

 Definição do território. 

 Movimentos abolicionista e emancipacionista. 

 Emancipação política do Paraná (1853). 

 Economia. 

 Paranismo (Romário Martins, Zaco Paraná, Langue de Morretes, João 

Turim). 

 Organização social. 

 Manifestações culturais. 

 Organização político-administrativa. 

 Migrações: internas (escravizados, libertos e homens livres pobres) e 

externas (europeus). 

 Os povos indígenas e a política de terras. 

 A Guerra do Paraguai e/ou a Guerra da Tríplice Aliança. 

 Colonização da África e da Ásia. 

 Guerra Civil e Imperialismo estadunidense. 
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4.1.4     8ª SÉRIE 

 

PENSANDO A NACIONALIDADE BRASILEIRA: DO SÉCULO XX AO XXI – 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA CONTEMPORANEIDADE 

 

 O processo de abolição da escravatura. 

 Legislação. 

 Resistência. 

 Discursos: abolição / imigração. 

 Branqueamento e miscigenação (Oliveira Vianna, Nina Rodrigues, 

Euclides da Cunha, Silvio Romero, no Brasil e Sarmiento na 

Argentina). 

 Proclamação da República 

 Ideias positivistas. 

 

  Os primeiros anos da República 

 Oligarquia, coronelismo e clientelismo. 

 Movimentos de contestação: campo e cidade. 

 Movimentos messiânicos. 

 Revolta da vacina e urbanização do Rio de Janeiro. 

 Movimento operário: anarquismo e comunismo. 

 Paraná: Guerra do Contestado, Greve de 1917 em Curitiba.  

 Imigração asiática. 

 Primeira Guerra Mundial. 

 Revolução Mexicana. 

 Revolução Russa. 

 Semana de 1922 e o repensar da nacionalidade. 

 Coluna Prestes. 

 Crise de 1929. 

 Regimes totalitários na Europa (Nazismo e Fascismo). 

 Segunda Guerra Mundial. 

 Participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

 A “Revolução” de 30 e o Período Vargas (1930-1945). 
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 Leis trabalhistas. 

 Voto feminino. 

 Mídia e divulgação do regime. 

 Contestações à ordem. 

 Integralismo. 

 Populismo no Brasil e na América Latina. 

 Brasil: Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. 

 Argentina: Perón e México: Cárdenas. 

 Guerra Fria. 

 Movimentos populares na América Latina. 

 Independência das colônias afro-asiáticas. 

 O Regime Militar no Brasil 

 Repressão e censura - uso ideológico dos meios de comunicação. 

 Cinema Novo. 

 Teatro. 

 O uso ideológico do futebol na década de 1970. 

 Os regimes militares na América Latina. 

 Revolução Cubana. 

 Movimentos de contestação no Brasil e no mundo. 

 Resistência armada. 

 Tropicalismo. 

 Novo sindicalismo. 

 Movimento estudantil. 

 Maio de 68 – França. 

 Movimentos da contemporaneidade (Hippie, Feminista, Punk, Negro, 

Ambiental). 

 “Fim” da bipolaridade mundial. 

 Desintegração do bloco socialista. 

 Neoliberalismo. 

 Terrorismo. 

 Formação dos Blocos Econômicos (Mercosul e Alca). 

 Globalização. 
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 Redemocratização. 

 Constituição de 1988. 

 Movimentos populares rurais e urbanos (MST, MNLM – Movimento 

Nacional de Luta pela Moradia, CUT, Marcha Zumbi dos Palmares). 

 

 

 

4.2      CONTEÚDOS ESTRUTURANTES DO ENSINO MÉDIO 

 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 Conceito de trabalho. 

 O mundo do trabalho em diferentes sociedades: 

• Antiga, média e moderna. 

• América (pré-colombiana). 

 A construção do trabalho assalariado. 

• Revolução comercial. 

• Transição do feudalismo para o capitalismo. 

• Revolução Industrial. 

 Transição do trabalho escravo para o trabalho livre. 

• Como foi formado o trabalho.        

• Escravidão na América. 

• A importância do trabalho africano no Brasil. 

 Relações de dominação e resistência.  

• Ideais da Revolução Francesa. 

• Socialismo. 

• Movimento Operário. 

• Movimento Feminista. 

• Exploração Infantil. 

 Urbanização e industrialização no Brasil, Paraná e São José dos Pinhais 

ciclos econômicos 

• Trabalho na sociedade Contemporânea, no mundo e no Brasil. 

• Revolução Tecnológica 
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RELAÇÕES DE PODER 

 

 O Estado no mundo: antigo e medieval 

• Conceito de Estado 

• Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma e Extremo Oriente 

• Feudalismo 

• Estado Islâmico 

 Formação dos Estados Nacionais 

• Absolutismo 

• Formação do Estado Nacional Brasileiro (independência do Brasil) 

• Independência da América espanhola e inglesa 

 Relação de poder e violência no Estado 

• Revolução Francesa (Napoleão Bonaparte)             

• I e II Guerras Mundiais 

• Guerra Fria 

• Ditadura no Brasil e América Latina (Vargas até revolução de 64) 

• Revolta de Canudos 

 O Estado imperialista 

• O imperialismo e a partilha da África e da Ásia 

• O imperialismo na América e no Brasil 

• O imperialismo no mundo de hoje 

 Urbanização e industrialização no Paraná 

• O Contestado 

• Os ciclos econômicos  

 

 

RELAÇÕES CULTURAIS 

 

 Conceito de cultura 

 Cidades na pré-história, na idade antiga, média, moderna e 

contemporânea 

 Relações culturais nas sociedades grega e romana  

 Relações culturais na sociedade medieval européia 
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 Movimentos sociais, políticos, culturais na sociedade moderna 

 Reforma religiosa 

 sincretismo religioso no Brasil (negro e índio) 

 Renascimento  

 Iluminismo 

 Urbanização e industrialização     

 Chegada da família real ao Brasil (desenvolvimento: transporte, saúde, 

educação) 

 Imigrantes e migração interna 

 Movimentos sociais, políticos, culturais na sociedade contemporânea 

 Semana de arte moderna de 1922    

 MST 

 Revolução jovem nos anos 60 

 Movimento negro e a cultura afro-brasileira 

 Revolução de Paris de 2005 

 Urbanização e industrialização na sociedade contemporânea. 
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5       METODOLOGIA 

 

No intuito de superar a pedagogia tradicional em que o professor é mero 

transmissor e o aluno receptor de conhecimento, escrevemos algumas 

considerações teórico-metodológicas importantes.  

A partir da pedagogia da Escola Nova a relação professor-aluno passou por 

uma relativa mudança. É possível hoje trabalhar certos conteúdos históricos focando 

o conhecimento no aluno, bem como, transitar por uma linha mais progressista, 

visando uma relação mais tênue entre os sujeitos da aprendizagem: professor e 

aluno interagindo no processo do conhecimento histórico. Conforme Moreira (2007, 

p. 45), “(...) a adoção de uma perspectiva progressista, na qual o aluno tem espaço 

para expressar suas próprias idéias, mas também na qual o professor exerce um 

papel ativo” são caminhos possíveis para o estabelecimento de uma boa relação 

ensino-aprendizagem. 

A partir dos modelos teóricos expostos nestas Diretrizes Curriculares, o 

professor deve, na sua prática, experimentar propostas metodológicas inovadoras 

que possam viabilizar o prazer de conhecer e desenvolver uma postura crítica e 

transformadora do aluno diante do mundo. É necessário que o professor saiba como 

encontrar a chave certa para “abrir a porta” do conhecimento, como motivar alunos 

desmotivados, como tornar o espaço da sala de aula num espaço lúdico, agradável 

e significativo.  

Para que isso seja possível, cumpre destacar alguns pontos fundamentais 

para que a  sala de aula se torne num verdadeiro espaço de conhecimento: 

• deve haver uma relação de cumplicidade entre o professor e o aluno na 

construção do conhecimento, visto que o professor possui um 

conhecimento diferente do aluno, não desprezando o conhecimento que 

este já traz consigo; 

• toda atividade de sala deve ter um propósito previamente definido, seja 

aula expositiva, a exibição de um filme ou documentário, a análise de um 

documento etc; 

• o professor deve definir a atividade com antecedência, não “jogar os 

dados” simplesmente; conhecimento requer planejamento; 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

191 

• o educador deve dominar o conteúdo básico referente ao tema a ser 

estudado, pois é o domínio das informações que permitirá a 

compreensão da história como um processo; 

• a avaliação deve carregar a finalidade de identificar as possíveis 

dificuldades do aluno, por isso, ela deve apresentar critérios bem 

definidos: os conhecimentos devem estar organizados 

cronologicamente, os alunos devem saber distinguir e identificar as 

permanências e mudanças etc; 

Para que a sala de aula seja espaço onde se processa o conhecimento 

histórico, portanto, deve ser também o  espaço para da criação de novas estratégias 

de ensino que busquem definir os verdadeiros papéis dos alunos e dos professores 

na elaboração do conhecimento.2 

Schmidt & Garcia (2008, p. 299), ao abordar que um dos princípios 

constitutivos do ensino de história diz respeito às condições, finalidades e objetivos 

de ensinar história, salientam a importância do professor se perguntar: para que 

serve a história, por que trabalhar história  e qual o significado que tem a história 

para os alunos e professores. Para  estes autores “(...) é necessário que professores 

e alunos busquem a renovação dos conteúdos, a construção de problematizações 

históricas, a apreensão de várias histórias lidas a partir de distintos sujeitos 

históricos, das histórias silenciadas, histórias que não tiveram acesso à História”.  

Por sua vez, é também fundamental que se pergunte como ensinar história a 

partir dos referenciais teórico-metodológicos para que se atinja os objetivos a que se 

propõe estas Diretrizes. 

Deve haver uma consonância entre os referenciais teóricos que abordamos 

anteriormente, os conteúdos estruturantes e a proposta metodológica do ensino de 

história. Para isso, é fundamental a busca de uma metodologia capaz não só de 

tornar o ensino de história verdadeiramente significativo para os sujeitos do processo 

ensino-aprendizagem, como também, que se cumpram os objetivos da história de 

                                           

2
  SHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos & GARCIA, Tânia Mara F. Braga. A formação da 

consciência histórica de alunos e professores e o cotidiano em aulas de história. Disponível 

em <www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 12 de ago. 2008.  

 

http://www.cedes.unicamp.br/
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encontrar soluções para superar as carências humanas e “a formação de um 

pensamento histórico a partir da produção do conhecimento”.   

Conforme sugerem as Diretrizes da SEED/PR (2008, p. 68 e 69), no Ensino 

Fundamental devem se estabelecer relações e comparações entre as histórias locais 

e do Brasil e a história mundial. E, no Ensino Médio, a discussão e a solução para 

um tema/problema. E que “(...) a história está narrada em diferentes fontes (livros, 

cinema, canções, palestras, relatos de memória etc.)”. O uso de vestígios e 

documentos “pode favorecer o pensamento histórico e a iniciação aos métodos de 

trabalho do historiador”. 

O trabalho com documentos diversificados é, sem sobra de dúvida, o ponto 

de partida para a construção do pensamento histórico. A análise de documentos dos 

próprios alunos (Certidão de Nascimento), por exemplo, pode aproximá-lo dos fatos 

passados sem que haja um choque entre o passado e a realidade do presente.  É 

por via do documento que o aluno constrói sua própria interpretação e se familiariza 

com os fatos passados, ocorrendo um diálogo entre a realidade do passado e a sua 

própria realidade.  

O uso do livro didático deve ser utilizado com o devido cuidado, sempre 

considerando que este, além de estar vinculado a uma certa concepção 

historiográfica, apresenta apenas a visão de um autor. Por isso, na medida do 

possível, o professor deve buscar diferentes textos de diferentes autores para 

complementar o conteúdo que está sendo tratado na sala de aula. 

Paulo Freire, abordado por  Romanowski (2007, p. 54), diz que “é importante 

que o professor tenha consciência do que faz, por que faz; que estabeleça o 

confronto de como era a situação, de como esta sendo desenvolvida e como 

reconstruir para fazer as coisas diferentes das que sempre faz”. Ou seja, cabe ao 

professor optar por uma prática transformadora e inovadora, capaz de definir seu 

papel e de buscar novas linguagens e metodologias que visem superar apenas o 

uso de fontes históricas tradicionais, da aula oral e escrita, tediosa e desinteressante 

e, mais do que isto, comprometer-se com uma ação educativa que construa um 

cidadão atuante, consciente e transformador. 

Portanto, o uso de metodologias apropriadas para a construção do 

conhecimento histórico é o mecanismo fundamental para que o aluno aproprie-se de 

conceitos, conheça e compreenda a realidade histórica.  
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Para que haja os objetivos até então pontuados e a proposta teórico-

metodológica sejam consolidados, é importante considerar os seguintes pontos: 

  O professor deve esclarecer constantemente aos seus alunos como se 

dá o processo do conhecimento histórico, fazendo com que o aluno 

perceba que os processos históricos se constituem a partir das ações e 

relações humanas praticadas no tempo, bem como o sentido que os 

sujeitos deram às mesmas. 

 O professor deve ultrapassar o uso do livro didático, possibilitando 

diferentes interpretações para um mesmo acontecimento histórico. 

 Retomar constantemente o conteúdo, tendo em vista que a produção do 

conhecimento histórico é processual. Com isso, também problematizar o 

conteúdo (Por quê? Como? Quando? O quê?), levantar hipóteses 

acerca do passado. Conforme as DCE de História da SEED/PR, “a 

problematização fundamenta a explicação e a argumentação histórica”. 

 Buscar diferentes referenciais para complementar o conteúdo tratado em 

sala, por isso, deve estar atento à produção historiográfica publicada em 

livros e revistas da Disciplina. 

 Fazer uso de diferentes linguagens ou fontes. Conforme salienta Bezerra 

(2005, p. 42 e 43),  

...faz parte da construção do conhecimento histórico, no âmbito dos procedimentos 
que lhe são próprios, a ampliação do conceito de fontes históricas, que podem ser 
trabalhadas pelos alunos: documentos oficiais, textos de época e atuais, mapas, 
ilustrações, gravuras, imagens de heróis de histórias em quadrinhos, poemas, letras 
de músicas, literatura, manifestos, relatos de viajantes, panfletos, caricaturas, 
pinturas, fotos, rádio, televisão etc.,  

desde que tenham um tratamento adequado, de acordo com sua natureza, 

problematizando-as.  

 O uso dos procedimentos metodológicos deve ser adotado de acordo 

com o bom senso do professor, pois nem todos os procedimentos 

cabem para todos os conteúdos, bem como uma única metodologia 

pode ser suficiente para compreender um certo conteúdo. 

 Alguns encaminhamentos metodológicos são próprios do conhecimento 

histórico: leitura e análise de textos, aula expositiva dialogada, trabalhos 
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em grupo e seminários, recursos audiovisuais como documentários em 

vídeo, filmes,  imagens etc. 
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6       AVALIAÇÃO  

 

A avaliação da aprendizagem deve estar articulada com os objetivos gerais 

estabelecidos no Projeto Político Pedagógico e com objetivos da Disciplina de 

História. Se o conhecimento que se pretende é crítico e consciente, a avaliação deve 

também contemplar a construção de um conhecimento crítico, dinâmico e 

transformador, em consonância com a filosofia da escola e com os objetivos 

propostos nesta Disciplina.  

Conforme o caderno das “Diretrizes Curriculares de História para o Ensino 

Fundamental” da SEED/PR (2006, p 50), deve-se buscar a  

(...) coerência entre a concepção de História defendida e as práticas avaliativas que 
integram o processo de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva a avaliação 
deve estar colocada a serviço da aprendizagem de todos os alunos, de modo que 
permeie o conjunto das ações pedagógicas, e não como um elemento externo a 
este processo. 

Portanto, a avaliação não deve seguir uma linha classificatória e autoritária. 

Deve incluir e não excluir, de forma que contribua par a inclusão social e para a 

superação das desigualdades sociais. Nessa perspectiva, esta proposta compartilha,  

em parte, com as ideias de Luckesi, em que a avaliação deve ser diagnóstica, ou 

seja,  deve possibilitar que se conheça o estágio de aprendizagem em que se 

encontra o aluno, para que, assim, o professor possa tomar as medidas ou ações 

necessárias para melhorar a aprendizagem.  

A avaliação e a aprendizagem são fenômenos do mesmo processo e,  por 

isso, aquela deve ser contínua e diversificada. Por isso, deve fazer parte do rol de 

estratégias avaliativas adotadas pelo professor de história a leitura e análise de 

textos, discussões, debates e reflexões acerca da temporalidade estudada e a 

realidade do tempo presente, seminários, uso de diferentes mídias e linguagens 

(jornais, revistas, fotografia, cinema, documentários, Internet), avaliações escritas, 

interpretação de imagens e mapas, painéis comparativos, linhas de tempo etc, de 

maneira que se propiciem diferentes situações de avaliação.  

Cumprindo sua função, a avaliação possibilita, desta forma, verificar se 

houve ou não enriquecimento do conhecimento do aluno e de que maneira se 

processou a construção de seu conhecimento, primando sempre pela 

preponderância dos aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos. 
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Por fim, é importante salientar que, as situações de avaliação podem ser 

constantemente enriquecidas na medida em que o professor descubra o seu 

potencial criativo e desperte também essa criatividade nos seus alunos.  
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA   

INGLÊS – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A língua estrangeira ensinada nas escolas sofreu constantes interferências 

da organização social no decorrer da história, dessa forma, é na relação entre as 

diferentes abordagens de ensino, a estrutura do currículo e a sociedade, que 

residem as causas da ascensão e do declínio do prestígio das línguas estrangeiras 

nas escolas. 

Com a política de incentivo à industrialização que ocorreu na década de 50, 

o sistema educacional brasileiro viu-se responsável pela formação de seus alunos 

para o mundo do trabalho, portanto, a preponderância do ensino da língua inglesa 

nos currículos escolares deveu-se ao fato de ser este o idioma mais usado nas 

transações comerciais enquanto outros idiomas representavam, apenas, um ideal de 

cultura. 

A Proposta Curricular está de acordo com as Diretrizes Curriculares, 

comprometida com o resgate da função social e educacional da Língua Estrangeira, 

esperando que ao término do Ensino Fundamental o aluno possa, dentro das suas 

possibilidades usar a língua em situações de comunicação oral e escrita. 

Por conseguinte, o espaço da aula de Língua Estrangeira é um momento 

que pode contribuir para a construção de identidades nas interações aluno-professor 

e nas representações e ideologias que se revelam no cotidiano. Daí ser de suma 

importância que sejam analisadas questões pertinentes à nova ordem global como 

um caminho para o desenvolvimento da consciência crítica. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

O objetivo geral da língua inglesa no Ensino Fundamental é inserir o aluno 

no mundo globalizado onde há a predominância deste idioma nas comunicações, na 

política, na ciência, nos filmes, na tecnologia, nas transações comerciais, etc... 

Além disso, conhecendo outros idiomas, o aluno entrará em contato com 

outras culturas desenvolvendo assim, seu senso crítico e ampliando sua visão de 

mundo. 

O ensino da língua inglesa deverá ser embasado na competência 

comunicativa que só poderá ser alcançada se, num curso de línguas forem 

desenvolvidos os seguintes itens: 

1. saber distinguir entre as variantes lingüísticas; 

2. escolher o registro adequado à situação na qual se processa a 

comunicação; 

3. Ter condições de escolher o vocabulário que melhor reflita a idéia que se 

pretende transmitir; 

4. Compreender de que forma, determinada maneira de expressão pode 

ser literalmente interpretada em razão de aspectos sociais e/ou culturais; 

5. Compreender em que medida esses enunciados refletem a forma de ser, 

de pensar, de agir e de sentir de quem os produz; 

6. Dominar estratégias verbais e não verbais que entram em ação para 

compensar falhas na comunicação. 

Nota-se, pois, que os aspectos gramaticais não são os únicos que devem 

presentes ao longo do processo ensino-aprendizagem de línguas. Para poder 

afirmar que um determinado indivíduo possui uma boa competência comunicativa 

em uma determinada língua, torna-se necessário que ele possua um bom domínio 

de cada um de seus componentes. Assim, além da competência gramatical o 

estudante precisa possuir um bom domínio da competência sociolingüistica, da 

competência discursiva e da competência estratégica. Esses constituem, no nosso 

entender, propósitos maiores do ensino das línguas estrangeiras. 
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3       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 

 

3.1     HABILIDADES: LEITURA, ESCRITA, OUVIR E FALAR 

 

3.1.1    5ª SÉRIE 

 

3.1.1.1 Apresentação  

 

Através de um texto provocativo, o aluno terá o contato com as várias 

possibilidades de se cumprimentar uma ou mais pessoas em inglês e terá também a 

oportunidade de conhecer outras formas em outras culturas, como a chinesa, 

japonesa, etc. 

Recursos lingüísticos: uso do verbo “to be”; pronomes pessoais e 

possessivos, vocabulário pertinente.  

 

 

3.1.1.2 Procedência e nacionalidade 

 

Com o tema gerador “ Pluralidade cultural”, instigar o aluno a conhecer sua 

cultura e a de outros 201aíses. Refletir sobre suas origens e sobre a etnia do povo 

brasileiro. 

Recursos lingüísticos: Verbo “to be ( formas negativa, interrogativa e 

afirmativa); pronomes pessoais; Wh-questions e vocabulário.  

 

3.1.1.3 Profissões 

 

A partir de textos que tratem dos temas trabalho, educação e tecnologia 

levar o aluno a refletir sobre as condições de trabalho em seu país e saber como 

acontece em outros 201aíses, principalmente os que falam língua inglesa. Conhecer 

os nomes da profissões em inglês. 

Recursos lingüísticos: This/that; perguntas e respostas com o verbo 

“²201201€e”; vocabulário.  
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3.1.1.4 Família 

 

Provocar a busca pelo conhecimento a respeito de sua história particular. 

Perguntas como: quem eu sou? Quem são meus pais? Meus avós? Enfim a origem, 

a árvore genealógica de cada um. Valorização das várias etnias e diferenças 

culturais e familiares.  

Recursos lingüísticos: Wh-questions, números de 0 a 100; perguntar e 

responder sobre a sua família e a dos colegas e  vocabulário pertinente.  

 

 

3.1.1.5 Animais 

 

Debater questões ambientais e ecológicas do país e do mundo. Conhecer os 

nomes do animais em inglês, provocar a busca pelo nome de instituições que 

preservem a flora e a fauna no Brasil e no mundo. 

Recursos lingüísticos: cores, números, perguntas e respostas com o verbo 

“to like”; vocabulário. 

    

 

3.1.1.6 Alimentos 

 

Leitura de textos que tratem da boa alimentação, discussões sobre o perigo 

dos fast food (comidas rápidas sem valor nutritivo). 

Recursos lingüísticos: Uso do how much; nome de doces em inglês e 

vocabulário.   

 

 

3.1.1.7    Meios de transporte 

 

Debater com este tema as questões ambientais. Quais prejuízos para o 

planeta podem acarretar o uso contínuo de gases poluentes.  

Recursos lingüísticos: Verbo “to have”, nas formas negativa, afirmativa e 

interrogativa; adjetivos e vocabulário.  
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3.1.2    6ª SÉRIE 

 

3.1.2.1    A busca de amigos para se corresponder 

 

Troca de informações  a respeito do seu país e compreender as diferenças 

sociais e culturais de outros paises. Fornecer e obter  informações. 

Recursos lingüísticos: Revisão dos verbos “to be”, “to like”, “to have”; 

números, cores, uso dos pronomes possessivos, demonstrativos; vocabulário 

referente a produção de cartas, bilhetes, etc. Uso da linguagem  que envolva o 

computador como: msn, e-mails, chat-roons, orkut, games, etc.  

 

 

3.1.2.2 Esportes 

 

Esportes pelo mundo; quais os esportes prediletos nos vários 203aíses de 

língua inglesa; quais os mais populares no Brasil. 

Recursos lingüísticos: Verbos modais; plural das palavras; vocabulário. 

 

 

3.1.2.3     Atividades escolares 

 

Através de textos que tratem da educação nas escolas brasileiras e em 

outros países, levar o aluno a refletir  sobre a importância do papel das escolas.  

Recursos lingüísticos: Preposições; nome de objetos escolares, vocabulário. 

  

 

3.1.2.4    Atividades de lazer e rotina 

 

Quais as diferentes práticas de lazer entre os jovens no Brasil e no mundo 

(principalmente nos países de língua inglesa); produção de texto referente a rotina. 

Perguntas e respostas sobre a sua rotina e a dos amigos. 

Recursos lingüísticos: Presente simples nas formas interrogativa, afirmativa 

e negativa; vocabulário.  
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3.1.2.5 Tempo e clima 

 

Através de textos que tratem da situação climática global, desenvolver 

debates sobre o uso de produtos poluentes que estão causando o aquecimento do 

planeta. Conhecer as principais características do tempo em outros países e no 

Brasil. 

Recursos lingüísticos: Presente contínuo, vocabulário referente ao tempo e 

produção de cartão postal. 

   

 

3.1.2.6 Vestuário e mobílias 

 

A moda como pretexto para se trabalhar vestuário. Diferentes maneiras de 

vestir-se. A casa como espaço da família e dos amigos. Textos descritivos. 

Recursos lingüísticos: There is/there are; uso do imperativo; uso do na, a, 

some, any; preposições e vocabulário. 

   

  

3.1.3 7ª Série  

 

3.1.3.1    Localização  

 

Turismo interno e externo. Como pedir e dar  informações sobre localização 

de algum estabelecimento e sobre pontos turísticos.  

Leitura e discussão sobre a valorização do turismo interno. 

Turismo externo: proporciona ao cidadão maior enriquecimento cultural e a 

valorização e o respeito às outras culturas. 

Recursos lingüísticos: Verbo there + to be (thereis/there are); preposições 

(near, next to, between, behind, beside); expressões  interrogatives (how many), 

palavras que indiquem direção (right, left, straight ahead, parallel to,etc).  
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3.1.3.2 Atividades de lazer e rotina 

 

Quais as  preferencias  de lazer entre os jovens brasileiros. Quais os lugares 

mais visitados. Perguntar e responder sobre atividades de lazer e rotina e sobre a 

freqüência com que praticam determinadas atividades. Relatar acontecimentos de 

rotina.         

Recursos lingüísticos: Advérbios de freqüência e locuções adverbiais; 

vocabulário.  

 

 

3.1.3.3 Descrição física de pessoas 

 

Leitura  e discussão de textos que tratem da característica dos povos.  

Descrever fisicamente pessoas; perguntar e informar sobre o uso de vestimentas. 

Recursos lingüísticos: Ordem dos adjetivos na construção de frases; futuro 

com o presente contínuo; vocabulário.  

 

 

3.1.3.4 Saúde 

 

Leitura e discussão de textos que falem sobre a questão da saúde pública. 

Perguntar e informar sobre problemas de saúde.  

Recursos lingüísticos: Pronomes pessoais; passado simples com o verbo “to 

be”.  

 

 

3.1.3.5     Viagem 

 

Perguntar e informar sobre as condições meteorológicas e sobre 

acontecimentos em tempo passado. 

Recursos lingüísticos: Expressão “What’s the weather like?”; passado 

simples dos verbos regulares e irregulares; vocabulário referente a condições 

meteorológicas e descrição de lugares visitados.  
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3.1.3.5 Datas comemorativas 

 

Valorização dos feriados nacionais ( dia da independência; dia da 

proclamação da república, etc.); dias considerados santos, etc. 

Recursos lingüísticos: Wh-questions usados no passado simples.  

 

 

3.1.3.6     Planos para o futuro 

 

Quais são os planos para o futuro? Perguntar e responder sobre 

acontecimentos que ocorrerão em um futuro próximo; convidar e responder a 

convites. 

Recursos lingüísticos: Futuro com be going to + infinitive; expressões 

adverbiais de tempo; vocabulário referente a convite: aceitação e recusa.  

 

 

3.1.4     8ª SÉRIE  

  

3.1.4.1    Comidas e bebidas 

Pequenos textos que tratem  da solicitação ao garçom de alguma refeição, 

seja ela em restaurante ou lanchonete. 

Como fazer um pedido ou oferecer algo a alguém; aceitar ou recuar algo; 

pedir permissão a alguém para fazer algo. 

Recursos lingüísticos: revisão do presente simples, uso dos artigos; verbos 

modais; vocabulário referente a comida e bebida.  

 

 

3.1.4.2     Diário 

 

Habito de muitas pessoas de registrarem o seu dia em diários. Os vários 

tipos de diários. Como descrever acontecimentos no passado. 

Recursos lingüísticos: Revisão do passado simples com os verbos regulares 

e irregulares; uso do who, what, how many com função de sujeito e objeto; 

perguntas com o auxiliar “did”; vocabulário.  
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3.1.4.3 Histórias de detetive 

 

Leitura e compreensão  de pequenos contos policiais. 

Recursos lingüísticos: passado contínuo (formas afirmativa, negativa e 

interrogativa); perguntas com yes/no; palavras interrogativas; vocabulário.  

 

  

3.1.4.4 Comparação 

 

Fazer comparação entre dois elementos; fazer um convite a alguém; 

oferecer ajuda. 

Recursos lingüísticos: adjetivos: grau comparativo (igualdade, superioridade 

e inferioridade); uso do shall, vocabulário.  

 

  

3.1.4.5 Conhecimentos gerais e curiosidades 

 

Fazer comparações entre três ou mais elementos; concordar ou discordar  

das pessoas. 

Recursos lingüísticos: adjetivos: grau superlativo; vocabulário referente a 

geografia e à descrição física de pessoas e objetos.  

 

  

3.1.4.6     Conselhos 

 

Leitura de pequenos romances com o intuito de: descrição psicológica dos 

personagens, perguntar e responder sobre ações ocorridas no passado sem 

mencionar o tempo; expressar proibição e ausência de obrigação. 

Recursos lingüísticos: presente perfeito com: ever, never, 207ust, already, 

etc.; verbos modais: must, mustn’t needn’t; vocabulário referente a experiências 

pessoais e estado psicológico das pessoas.  
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3.1.4.7    Viagem 

 

Informações sobre  roteiro de viagem; expressar ações que começaram no 

passado e que continuam no presente. 

Recursos lingüísticos: presente perfeito com since e for; contraste entre 

presente perfeito e passado simples.  
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4       METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

 

No que se refere aos conhecimentos que o aluno deve adquirir em relação à 

Língua Estrangeira, ele irá se apoiar nos conhecimentos correspondentes que tem e 

no uso que faz das suas habilidades de língua materna em textos orais e escritos. 

Essa estratégia de correlacionar os conhecimentos novos da Língua Estrangeira e 

os conhecimentos que o aluno já possui  de sua língua materna é uma parte 

importante do processo de ensinar e aprender esta língua.  

Nota-se, pois, que os aspectos gramaticais não são os únicos que devem 

estar presentes ao longo do processo de ensino-aprendizagem de línguas. Para 

afirmar que um determinado indivíduo possui uma boa competência comunicativa 

em uma determinada língua, torna-se necessário que ele possua um bom domínio 

de cada um de seus componentes (vide objetivos gerais). 

Portanto, propomos um trabalho amplo com textos em Língua Estrangeira 

para que ao menos o aluno saiba enfrentar uma situação de leitura com algum 

sucesso sabendo reconhecer, por exemplo, as informações essenciais de uma artigo 

curto de jornal, de uma publicidade, de uma página de instrução de um produto 

importado, etc. Para isso, é fundamental que o aluno tenha diante de si diferentes 

textos. É preciso ter um material paralelo, além dos livros propostos pela 

mantenedora, tais como: recortes de jornais, revistas, prospectos na língua 

ensinada. 

Esse trabalho com texto não deve ser encarado como uma atividade 

complementar para enriquecer as aulas ou estimular os alunos, mas sim como um 

trabalho prioritário, efetivo de leitura e compreensão de textos autênticos. Não basta, 

por exemplo, cantar uma canção em inglês, sem entrar na questão da língua em si.  

É preciso aprender a reconhecer a natureza do texto estudado, trabalhar sua 

estrutura, sua coesão interna e fazer exercícios de estrutura de língua, para fixar 

certas construções. Num segundo momento, pode propor a elaboração de novos 

textos a partir de modelos apresentados. No início, um slogan publicitário, uma 

manchete de jornal, para depois tentar um parágrafo, uma notícia curta, etc. Assim, 

o aluno estará tentando entrar realmente num sistema complexo desconhecido até 

então para ele. 
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Esse trabalho com textos também é bastante eficiente no caso de as escolas 

não apresentarem boas condições de ensino, para a prática oral da língua 

estrangeira, que seria, um número limitado de alunos por turma, um material mínimo 

como: gravador, fitas cassete, jornais e revistas estrangeiras, cartazes, bom livros 

com propostas de diálogos ricos e representativos de vários registros de língua. 

Quando estas condições não existem, o professor pode optar por um 

trabalho mais demorado com a escrita, o que pode resultar numa competência, por 

parte do aluno, na leitura do texto. Na continuidade da vida do estudante, essa 

língua poderá ser útil para a compreensão de textos científicos, por exemplo. 

Desta forma, o ensino da Língua Estrangeira não mais se resume a um 

punhado de frases feitas. 
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5       CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

O ato avaliativo é algo presente em todo empreendimento humano. Estamos 

sempre julgando algo, a maneira de agir de alguém, segundo nossa forma de ver a 

realidade, segundo nossos valores, segundo os nossos critérios próprios. 

No entanto, quando falamos em avaliação no âmbito educacional, pelo 

menos nos nossos dias, deparamo-nos com um tema tão discutido que, de uma 

prática natural do ser humano, passou a ser um assunto controvertido. A avaliação 

passou a ser um tema que gera  questionamentos e insegurança por parte daqueles 

que pretendem desenvolver uma ação conscienciosa.  

Outra questão fundamental sobre a avaliação do rendimento escolar  é que 

o resultado obtido não seja apenas de um momento, nem mesmo da média dos 

resultados obtidos. O ato avaliativo não á um empreendimento meramente 

mecânico, pois envolve um julgamento de valor, ou seja, a percepção do professor 

sobre o rendimento escolar. 

Para tal, é preciso que se tenha claro, quais serão os critérios que servirão 

de base para a avaliação. 

Consideramos a avaliação como um processo e como tal tem um sentido 

dinâmico de crescimento, de progresso. No entanto, o ato avaliativo só se completa 

quando se tomam decisões a respeito da continuidade do processo. 

O ato avaliativo não é um momento isolado, mas faz parte do conjunto de 

atividades docentes, que devem ser coerentes entre si. Ou seja,  avaliação deve 

estar centrada na tendência pedagógica que direciona a prática escolar e, 

conseqüentemente, no enfoque curricular coerente com esta tendência, e que se 

resume na postura pedagógica que direciona o planejamento, a execução e a 

avaliação do processo evidenciado. 

A partir daí pode se discutir os aspectos a serem privilegiados na avaliação 

escolar, como: conteúdos relevantes, habilidades cognitivas básicas e atitudes 

fundamentais de trabalho.  

Pode-se incluir, ainda, de acordo à tendência pedagógica vigente, o critério 

de capacidade crítica sobre determinada situação (habilidade de julgar, analisar, 

apreciar, examinar). 
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De acordo com o encaminhamento metodológico da proposta que prevê 

duas progressões paralelas distintas para a expressão oral e escrita, a avaliação 

seguirá o mesmo procedimento. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  

INGLÊS – ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

As sociedades contemporâneas não podem sobreviver isoladas: é 

fundamental que se relacionem, atravessem fronteiras geopolíticas e culturais, 

comuniquem-se e entendam-se mutuamente. Possibilitar aos alunos que utilizem 

uma língua estrangeira  em situações de comunicação, é inseri-los na sociedade 

como participantes ativos, não limitados às suas comunidades locais, mas capazes 

de se relacionar com outras comunidades e outros conhecimentos. 

A língua estrangeira também pode ser propiciadora da construção das 

identidades dos alunos como cidadãos ao oportunizar o desenvolvimento da 

consciência sobre o papel exercido pelas línguas estrangeiras na sociedade 

brasileira e no panorama internacional, favorecendo ligações entre a comunidade 

local e planetária. 

A maior preocupação no trabalho com a língua estrangeira é com a 

formação da cidadania, ou seja: formar o indivíduo para  a participação efetiva na 

sociedade, formação integral do ser humano, formação do educando numa 

dimensão sócio-cultural e histórica, possibilitar a ampliação da percepção do homem 

como um ser integrante de um todo dinâmico e complexo, formação humana, onde 

se possibilite inserção social, econômica e política  e também a formação do cidadão 

crítico. 

O princípio de formação para a cidadania, apontado como o objetivo maior 

da língua estrangeira será fundamental no trabalho com a disciplina, pois o seu 

ensino-aprendizagem deverá ultrapassar as questões técnicas e instrumentais e se 

centrar na educação. O professor de língua estrangeira deverá., acima de tudo, ser 

um educador, ensinar a seus alunos maneiras de construir significados, elaborar 

procedimentos interpretativos e construir sentidos do mundo e no mundo. 

A teoria que está por detrás e perpassa toda a elaboração é orientada pelas 

contribuições dos teóricos russos do Círculo de Bakhtin (Voloshinov, Medvedev e 
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Bakhtin), que definem a linguagem a partir de uma concepção interacionista. Em 

suas teorias, o conceito de linguagem é mais que um conjunto de normas e formas, 

mais que uma manifestação psíquica e individual: ela é entendida como uma 

produção construída nas interações sociais, marcadamente dialogistas, é um espaço 

de construções discursivas inseparáveis das comunidades que as constroem e que 

são por ela construídas. É na língua que se percebe, se entende e se constrói a 

realidade. 

Apropriar-se do conhecimento por meio do aprendizado das línguas 

estrangeiras  permite que o aluno faça uma análise mais acurada do seu contexto 

social, ao compará-lo com outras culturas e visões de mundo. 

Apresentar ao aluno apenas o discurso que tenta explicar o funcionamento 

da língua e as regras formais de gramática é muito pouco, pois este procedimento 

não corresponde à realidade cotidiana cultural dos países que vivenciam a língua 

estrangeira em meta.. É preciso trabalhar a língua enquanto discurso entendido 

como prática social significativa   (oral e / ou escrita), pois como afirma Voloshinov: 

“...O essencial na tarefa de decodificação não consiste em reconhecer a forma 

utilizada, mas compreendê-la num contexto  concreto preciso, compreender sua 

significação numa enunciação particular.” (Voloshinov, 1992). 

Portanto, é preciso proporcionar ao aluno uma prática significativa, na qual 

ele tenha acesso a discursos variados, orais e escritos, na língua estrangeira e com 

o que possa se sentir inserido numa determinada realidade e capaz de interagir com 

ela, só assim ele teria a possibilidade de ampliar seu conhecimento de mundo e 

desenvolver seu espírito crítico com relação ao outro e a si mesmo. 

A competência lingüística deve ser voltada para o uso efetivo da língua e 

não apenas para o estudo da “ língua pela língua”, para a busca da interação e não  

apenas da precisão, para a autenticidade da língua e contextos, atendendo às 

necessidades dos alunos no mundo real. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

O objetivo maior do Ensino Médio é formar um sujeito crítico, apto para 

enfrentar o mundo e capaz de atuar criticamente na sociedade . 

Para que tal objetivo seja alcançado através da LEM, transmitir apenas 

conhecimentos formais de gramática aos educandos é muito  pouco, pois o  ensino 

de língua estrangeira deve proporcionar subsídios para que os alunos sejam 

capazes  de atribuir e produzir significados na língua meta e que ao entrar em 

contato com uma língua estrangeira, o mesmo esteja inserido num contexto e numa 

situação concreta, a fim de perceber que uma forma lingüística não possui um único 

significado e um único uso, mas é flexível e variável. 

O conhecimento de uma língua estrangeira colabora para elaboração da 

consciência da própria identidade, pois o aluno consegue perceber que ele também 

é um sujeito histórico e socialmente constituído, cumprindo assim, o objetivo 

fundamental da língua estrangeira  que é contribuir para que o aluno perceba as 

diferenças entre os usos, as convenções e os valores de seu grupo social e os da 

comunidade que usa a língua estrangeira. Percebe que não existe uma cultura 

melhor que a outra, mas diferentes possibilidades que os  seres humanos elegem 

para regular  suas vidas. 

Para Meireles (2002), o objetivo maior da aprendizagem na linguagem 

comunicativa é a produção de significados e são considerados, além da gramática, o 

contexto sócio-lingüístico, os papéis dos falantes na situação, os meios lingüísticos e 

paralingüísticos (gestos, interjeições, etc.), assim como a tipologia textual e 

estruturas típicas de comunicação. A cultura funciona como pano de fundo para 

todas as interações. O aluno amplia suas experiências culturais ao comparar e 

contrastar sua cultura com a estrangeira, utilizando-se materiais autênticos como 

música, anúncios publicitários, etc. 

O centro da aula se desloca do professor, que perde seu papel de 

autoridade detentora do conhecimento, para o aluno, que é visto como agente do 

processo de aprendizagem. 

Embora o interacionismo seja a base das propostas de ensino veiculadas 

nos últimos anos, nota-se que em nossas salas de aula ainda prevalece uma prática 

centrada em questões gramaticais deslocadas de seu contexto de uso e os textos 
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funcionam como meros pretextos para se trabalhar questões gramaticais ou funções 

da língua e a cultura. 
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3       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 

 

3.1     1ª  SÉRIE 

 

3.1.1   TEMA: A Influência do Inglês na Língua Portuguesa 

a. Sub-temas:  

Relações de poder no uso da língua / Colonização / História da Língua  

Portuguesa / Estrangeirismos / Influências de Línguas Indígenas, 

Africanas e Européias / Língua e pluralidade cultural.  

b. Recursos Lingüísticos:  

vocabulário / verbo to be e there to be /  tempos verbais utilizados nos 

textos (presente, presente contínuo/ passado simples e passado contínuo 

e outros que se paresentarem) / marcadores de ordem dentro do texto 

(first, second, third, etc.) / categorias de palavras. 

 

 

3.1.2 TEMA: Variedades da Língua Inglesa: Old English x Modern English, gírias e 

pluralidade cultural 

a. Sub-temas:  

relações afetivas / relações de gênero / literatura de Língua Inglesa 

(Shakespeare) / adaptações da literatura para o cinema / a linguagem dos 

adolescentes /  Estrutura  do ensino e relações educacionais no Brasil e 

nos EUA. 

b. Recursos lingüísticos:  

vocabulário / tempos verbais: presente, presente contínuo e passado 

simples / wh-questions / adjetivos / comparativos. 

 

 

3.1.3  TEMA: Variedades da Língua Inglesa: variações lingüísticas em canções 

através dos tempos. 

a. Sub-temas:  

a música dos negros nos EUA e no Brasil / Diferentes formas de pensar 

através da música / Música e ideologia / utopia e realidade / história da 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

220 

música/ música e política / injustiça social / drogas / anos rebeldes / 

música eletrônica / new wave / festas Rave / Hip Hop. 

b. Recursos lingüísticos:  

tempos verbais: presente, passado e presente perfeito / Why e Because / 

palavras e expressões que mostram concordância ou discordância. 

 

 

3.2     2ª SÉRIE 

 

3.2.1    TEMA: A Correspondência Escrita: do papiro e da pena ao computador 

a. Sub-temas:  

A importância da escrita em nossas vidas /  a história da escrita / 

linguagem formal e informal / cartas pessoais / cartas comerciais / escrita 

e a linguagem da internet / cidadania / direitos humanos / estatuto da 

criança e do adolescente / organizações não governamentais. 

b. Recursos lingüísticos:  

tempos verbais: presente, passado, presente perfeito / palavras e 

expressões características de correspondência pessoal e comercial, da 

propaganda, da linguagem de legislação e da internet. 

 

3.2.2    TEMA: Alimentação 

a. Sub-temas:  

pluralidade cultural e hábitos alimentares / obesidade / alimentação e 

saúde . 

b. Recursos lingüísticos:  

c. palavras transparentes /  vocabulário / substantivos e adjetivos / tempos 

verbais: presente, presente perfeito / caso genitivo / comparativo / 

previsibilidade lingüística e adequação em textos / estrutura lingüística de 

receitas. 

 

3.2.3     TEMA: Sociedade e meio ambiente 

a. Sub-temas:  
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coesão e coerência textuais / modernização e meio ambiente / 

aquecimento global / o índio e a natureza / população indígena no Brasil / 

consciência ambiental e proteção à natureza. 

b. Recursos lingüísticos:  

recursos de coerência e coesão (relatores e palavras que indicam 

contraste, adição, tempo, causa e conseqüência, exemplos, objetivos, 

conclusão e concordância) / tempos verbais: presente, passado/ 

comparativo e superlativo / verbos modais.  

 

 

3.3     3ª  SÉRIE 

 

3.3.1    TEMA: Literatura: as fábulas e a moral da história 

a. Sub-temas:  

provérbios / relações afetivas / preconceito / autenticidade / amizade /  

trabalho e  ócio / perseverança /  desejo e posse. 

b. Recursos lingüísticos: 

vocabulário / tempos verbais: presente, passado / verbos modais / 

condicionais / advérbios de freqüência / imperativo. 

 

 

3.3.2     TEMA: O inglês através do mundo e do tempo. 

 

a. Sub-temas:  

Inglês americano e inglês britânico (pluralidade cultural) / língua e 

relações de poder / história da língua inglesa / influências na construção 

da língua inglesa / globalização e transformações da língua / o inglês 

como língua internacional. 

b. Recursos lingüísticos:  

vocabulário / tempos verbais: presente e passado / superlativo/ 

quantificadores para contáveis e incontáveis (How many, how much, 

many, much). 
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3.3.3     TEMA: Tecnologia e trabalho 

a. Sub-temas:   

capitalismo / revolução industrial e revolução tecnológica / revolução 

tecnológica e suas conseqüências no cotidiano / desenvolvimento 

tecnológico e sociedade / tecnologia e problemas sociais / tecnologia e 

profissões / capacitação e empregabilidade / exclusão e inclusão digital / 

distribuição de renda no Brasil / dificuldades para lidar com as novas 

tecnologias / blogs e escrita. 

b. Recursos lingüísticos: 

 vocabulário / tempos verbais: presente, passado / how many, how much / 

verbos modais / superlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

223 

4       METODOLOGIA  

 

No ensino de língua estrangeira não deverão ser abordadas apenas  

questões lingüísticas, mas também as sócio-pragmáticas, culturais e discursivas, 

assim como as práticas do uso da língua – leitura, escrita e oralidade. 

O texto, enquanto unidade de comunicação verbal, que pode ser tanto 

escrita, oral ou visual será o ponto de partida da aula de língua estrangeira e deverá 

abordar temas que despertem o interesse do aluno, fazendo com que o mesmo 

desenvolva uma prática reflexiva e crítica. 

Pensar o ensino-aprendizagem  de língua estrangeira como algo significativo 

para o aluno, quer dizer não trabalhar os conteúdos desvinculados da realidade, 

soltos. Eles devem ser algo que realmente garanta ao aluno a compreensão e 

expressão na língua meta. 

Em língua estrangeira, os conhecimentos lingüísticos são fundamentais, pois 

darão suporte para que o aluno interaja com os textos. No entanto, é preciso lembrar 

que a escolha dos conhecimentos lingüísticos a serem trabalhados será diferenciada 

dependendo do grau de conhecimento dos alunos. 

Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que 

dispõem as formas gramaticais. Portanto, é fundamental que se apresente ao aluno 

textos em diferentes gêneros textuais, mas sem categorizá-los. O objetivo será o de 

proporcionar-lhe  a possibilidade de interagir com a infinita variedade dircursiva 

presente nas diversas práticas sociais. Apresentar ao aluno textos pertencentes a 

vários  gêneros: publicitários, jornalísticos, literários, informativos, de opinião, etc., 

ressaltando as suas diferenças estruturais  e funcionais e aproveitar o conhecimento 

que ele já tem das suas experiências com a língua materna é muito importante.  

Cabe ao professor criar condições para que o aluno não seja um leitor 

ingênuo e que reaja aos diferentes textos com que se depare e entenda que por traz 

de todo texto há um sujeito com história, ideologias e valores particulares e próprios 

da comunidade em que está inserido. 

A função do professor de língua estrangeira será proporcionar subsídios 

para que seus alunos sejam capazes de atribuir significados na língua meta. Precisa 

estar consciente de que ensinar uma língua não é apenas ensinar estruturas 
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consideradas fundamentais em sua prática de ensino, mas ir além das questões 

lingüísticas incluindo questões culturais e extralingüísticas.  

Segundo Volpi ( 2001 ), o professor de língua estrangeira se limitou à 

simples aplicação de um método ou de um material didático previamente elaborado 

e a transmitir seus conhecimentos a partir de decisões tomadas sem a sua 

participação e embasados em teorias lingüísticas desconhecidas por ele.. Em uma 

nova visão da função docente, o professor precisa ser um indivíduo consciente de 

que não é detentor de todo o saber, de que o conhecimento representa um desafio 

permanente às suas crenças e convicções e de que sua responsabilidade não se 

limita à transmissão de informações, mas deve atingir as funções sociais mais 

abrangentes. 
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5       CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ESPECIFICA DA DISCIPLINA 

 

A avaliação deve ser parte integrante do processo de aprendizagem e 

contribuir para  a construção de saberes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 1996, 

determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos 

prevaleçam sobre os quantitativos. 

Sendo a avaliação um processo contínuo e sistemático, ela não é fim em si 

mesma, mas sempre um meio,  um recurso, e como tal usada de maneira criativa, 

não podendo, jamais ser esporádica ou improvisada. Deve ser planejada, ocorrendo 

com naturalidade ao longo de todo o processo, para reorientá-la e aperfeiçoá-la. 

Além de ser útil para a verificação da aprendizagem do aluno, a avaliação 

servirá, principalmente, para que o professor repense a sua metodologia e planeje 

as suas aulas de acordo com as necessidades de seus alunos. É através dela que é 

possível perceber quais são os conhecimentos – lingüísticos, discursivos, sócio-

pragmáticos ou culturais – e as práticas – leitura, escrita, ou oralidade- que ainda 

não foram suficientemente trabalhados e que precisam ser abordados mais 

exaustivamente para garantir a efetiva interação do aluno com os discursos em 

língua estrangeira. 

Um profissional sério e responsável, seguro de sua prática docente, que 

orienta as atividades dos educandos  colaborando com eles na construção do 

conhecimento, percebe a avaliação como um termômetro para medir o grau de 

desempenho do trabalho docente realizado como indicador preponderante no seu 

projeto, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento de sua prática docente. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

O Ensino de Língua Portuguesa precisa se fundamentar numa perspectiva 

interacionista de linguagem sócio-histórica, assim entende-se que a língua é 

organizada pelas atividades dialógicas dos falantes, ouvintes e escritores/leitores de 

maneira dinâmica de acordo com as intenções ideológicas de cada comunidade 

sócio/cultural construída historicamente pela humanidade.  

É pela linguagem que os homens se comunicam, têm acesso à informação, 

expressam e defendem pontos de vista, atuam sobre o interlocutor, partilham ou 

constroem visões de mundo, ou seja, produzem cultura. Portanto, de acordo com 

esse enfoque, o domínio da linguagem é condição necessária para que o aluno 

tenha oportunidade de participar plenamente de sua sociedade. 

Para isso, é necessário que a escola possibilite ao educando re-elaborar 

seus conhecimentos e desenvolver sua competência linguística por meio de uso e 

reflexão sobre a língua (escrita e falada) em todas as suas variantes.  

Dessa maneira, os conhecimentos linguísticos construídos por ele serão 

continuamente aprofundados, ampliados, ou seja, aprimorados para interagir 

adequadamente frente às diferentes situações sociais. Isso porque é pela mediação 

da linguagem que nosso aluno reavalia os sentidos culturais das coisas, do mundo e 

das pessoas: é usando a linguagem que ele constrói os sentidos sobre a vida, sobre 

si mesmo, bem como sobre a própria linguagem. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

Assumindo-se a concepção de língua como discurso que se efetiva nas 

diferentes práticas sociais, os objetivos a seguir  fundamentarão todo o processo de 

ensino: 

 empregar a língua oral em diferentes situações de uso, sabendo 

adequá-la a cada contexto e interlocutor, descobrindo as intenções que 

estão implícitas nos discursos do cotidiano e posicionando-se diante dos 

mesmos; 

 desenvolver o uso da língua escrita em situações discursivas realizadas 

por meio de práticas sociais, considerando-se os interlocutores, os seus 

objetivos, o assunto tratado, os gêneros e suportes textuais e o contexto 

de produção/leitura; 

 analisar os textos produzidos, lidos ou ouvidos, observando gênero e 

tipo de texto, assim como os elementos gramaticais empregados na sua 

organização; 

 aprimorar, pelo contato com os textos literários, a capacidade de 

pensamento crítico e a sensibilidade estética dos alunos, propiciando 

através da literatura, a constituição de um espaço dialógico que permita 

a expansão lúdica do trabalho com as práticas da oralidade, da leitura e 

da escrita. 

É importante ressaltar que tais objetivos e a prática deles decorrentes 

supõem um processo longitudinal de ensino e aprendizagem que, por meio da 

inserção e participação dos alunos em processos interativos com a língua oral e 

escrita, inicia-se na alfabetização, consolida-se no decurso da vida acadêmica do 

aluno e não se esgota no período escolar, mas se estende por toda sua vida. 
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3       CONTEÚDO ESTRUTURANTE 

 

Conteúdo estruturante é o conjunto de saberes e conhecimentos de grande 

dimensão, que identificam cada disciplina e a partir deles advêm os conteúdos 

específicos a serem trabalhados no cotidiano escolar. 

No caso de Língua Portuguesa, o Conteúdo Estruturante é o discurso como 

prática social, uma vez que o objeto da disciplina é a língua. 

Considerando-se que a língua  está em constante evolução, é fundamental 

levar em conta a intencionalidade nas relações entre os interlocutores e não encarar 

o discurso apenas como uma mera mensagem. 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná propõem que o 

conteúdo estruturante em Língua Portuguesa esteja sob o pilar dos processos 

discursivos, numa dimensão histórica e cultural. 

Nesta perspectiva, a disciplina de Língua Portuguesa é entendida como um 

campo de ação onde se concretizam práticas de uso real da língua, contrapondo-se 

à prática tradicional que priorizava a gramática como objetivo maior do trabalho com 

a língua e aos Parâmetros Curriculares Nacionais( PCN), que consideravam tal  

trabalho  exterior ao indivíduo, sem fundamento histórico e cultural. 

Com referência à literatura, especificamente ao Ensino Médio, os PCN 

destacam o aspecto lúdico e prazeroso da função literária. Porém, para que seja 

efetivo o uso do discurso como prática social e ocorra o aperfeiçoamento da 

competência linguística dos estudantes, é necessário que estejam presentes os 

conceitos oriundos da Linguística, Sociolinguística, Semiótica, Pragmática, Estudos 

Literários, Semântica, Morfologia, Sintaxe, Fonologia, Análise do Discurso, 

Gramáticas normativa e descritiva, de usos, entre outros. 
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3.1     PRÁTICA 

 

3.1.1   Da leitura 

 

Um texto fornece várias informações, conhecimentos, opiniões que, uma vez 

socializados pela turma, favorece a reflexão e ampliação de sentido sobre o que foi 

lido. O texto, segundo Baktin (1986) deve ser entendido como um veículo de 

intervenção no mundo. Ao ler, o indivíduo busca as suas experiências, os seus 

conhecimentos prévios, a sua formação familiar, religiosa, cultural, enfim, as várias 

vozes que o constituem. 

O professor pode propor uma infinidade de textos além dos literários. Pode-

se contemplar também textos de imprensa, dentre os quais  se destacam notícias, 

editoriais, artigos, reportagens, cartas de leitores, entrevistas, textos de publicidade 

(propagandas, classificados), bem como os lúdicos (trava-línguas, quadrinhas, 

adivinhas, parlendas e piadas). 

É interessante desenvolver projetos de leitura com exposições de livros, 

criando um ambiente favorável e atrativo para que a motivação aconteça  como, por 

exemplo, escolher músicas adequadas para o momento de leitura. Pode-se também, 

propiciar a organização de murais,a dramatização de textos, incentivar o clube do 

livro, trazendo autores para estimular a prática de leitura. 

 

 

3.1.2     De Oralidade 

 

Ao longo da vida, enfrentam-se situações sociais que exigem diferentes 

formas de comunicação oral: há situações que pedem um discurso mais elaborado e 

outras em que esta fala ficaria deslocada. Por isso, o uso adequado desses 

discursos é aprendido à medida que o indivíduo interage com diferentes grupos. 

 Para a aprendizagem do uso formal da linguagem, um dos espaços 

privilegiados, embora não o único, é a escola. E na escola, é preciso criar situações 

que ampliem essa capacidade de comunicação para que os educandos aprendam a 

manifestar suas ideias e sentimentos de forma clara e organizada, defender seus 

pontos de vista, respeitar os dos outros e conviver com as diferenças, pois a vida em 
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sociedade requer respeito, tolerância e troca – o que acontece através da 

linguagem. E, ao mesmo tempo, oportunizam o acesso ao uso da linguagem mais 

formal que exige controle mais consciente e voluntário da enunciação, tendo em 

vista a importância  que o domínio da palavra tem no exercício da cidadania. Porém, 

o professor precisa ter clareza de que tanto a norma padrão quanto as outras 

variedades linguísticas, embora apresentem diferenças entre si, são igualmente 

lógicas e bem estruturadas, portanto as atividades devem ser  selecionadas de 

acordo com  os objetivos que se pretende alcançar. 

 

Sugestões de atividades com o gênero oral: 

1. Apresentação de narrativas variadas: histórias de família, da 

comunidade, um filme, um livro etc; 

2. Depoimentos sobre situações significativas vivenciadas pelo próprio 

aluno ou de pessoas de seu convívio; 

3. Uso do discurso oral para emitir opiniões, justificar ou defender opções 

tomadas, colher e dar informações, fazer e dar entrevistas, apresentar 

resumos, expor programações, dar avisos, fazer convites etc; 

4. Confronto entre os mesmos níveis de registros de forma a constatar as 

similaridades e diferenças entre as modalidades oral e escrita; 

5. Relato de acontecimentos, mantendo-se a unidade temática; 

6. Debates, seminários, júris simulados e outras atividades que possibilitem 

o desenvolvimento da argumentação; 

7. Análise de entrevistas televisivas ou radiofônicas a partir de gravações 

para serem ouvidas, transcritas e analisadas, observando-se as pausas, 

hesitações, truncamentos, mudanças de construção textual, 

descontinuidade do discurso, grau de formalidade, comparação com 

outros textos, etc.   

 

 

3.1.3     De escrita 

 

O trabalho com a escrita apresenta algumas dificuldades devido a 

complexidade de articulação com o conceito de língua. Sendo assim, ao ligar o texto 
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à gramática tradicional corre-se o risco de empobrecê-lo. A escrita deve ser pensada 

e trabalhada em uma perspectiva discursiva que aborde o texto como unidade 

potencializadora de  sentidos, através da prática textual. Prática esta  não ligada 

apenas à norma padrão, pois a assimilação da escrita em que não há reducionismo 

linguístico, autoritarismo e a desconsideração pela linguagem do aluno tende a ser 

mais eficiente. 

É incoerente também considerar o domínio da escrita como algo inato, uma 

dádiva restrita a uma meia dúzia de sujeitos. Uma das consequências imediatas 

desse discurso  é distanciá-la dos alunos o que é, no mínimo, paradoxal. No mesmo 

instante que a escrita é supervalorizada, o trabalho em sala de aula, quando 

descontextualizado, a trata como um mero exercício para preencher o tempo. Não é 

intenção primordial da escola formar escritores como Machado de Assis ou Clarice 

Lispector, o aluno precisa antes de tudo compreender os mecanismos de 

funcionamento de um texto, que são diversos da oralidade. E depois de internalizar 

essas diferenças, pode amadurecer e produzir melhores textos. 

As posturas sobre a escrita interferem de modo significativo nas aulas de 

produção de texto. Diante de uma folha repleta de linhas a serem preenchidas, de 

um tema escolhido aleatoriamente, os alunos só podem recorrer  ao que Pécora 

(1983 p.68) chama de “estratégias de preenchimento”. 

Pensar a prática da escrita é ter em mente que tanto o professor quanto o 

aluno necessitam, primeiramente, planejar o que será produzido; em seguida 

escrever a primeira versão sobre a proposta apresentada e, finalmente, revisar, 

reestruturar e reescrever esse texto. Havendo necessidade, tais atividades devem 

ser retomadas, analisadas e avaliadas durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem. É bom lembrar que estas etapas são interdependentes e 

intercomplementares. 

Por meio deste processo, em que o aluno cria o hábito de planejar, escrever, 

revisar e re-escrever seus textos, ele perceberá que a reformulação da escrita não é 

motivo para constrangimento, não caracteriza que o texto ficou “errado” e, sim, que é 

possível produzir textos que expressem melhor seus pontos de vista, suas fantasias 

e sua criatividade, através da troca de uma palavra por outra, de um sinal de 

pontuação por outro, do acréscimo ou de exclusão de uma ideia etc. 
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Também vale lembrar que, quando há uma proposta de produção escrita, é 

necessário saber quem será o leitor desse texto, quem será o seu destinatário. 

Considerando que há o “outro”, a interação proposta nesta Diretriz tende a ser 

contemplada. 

Realizando todo esse processo, é importante garantir a socialização da 

produção textual, seja afixando no mural da escola os textos de alguns alunos (neste 

caso, convém fazer um rodízio, para que todos os alunos tenham seus textos no 

mural), seja reunindo os diversos textos em uma coletânea, ou publicando-os no 

jornal da escola, por exemplo. Dessa forma, além de se recuperar o caráter 

interlocutivo da linguagem, garante-se a constituição dos autores dos diferentes 

textos e de seus possíveis leitores em sujeitos do fazer linguístico. 

Quanto aos gêneros previstos para a prática da produção de texto, podem 

ser trabalhados, dentre outros, relatos (histórias de vida); bilhetes, cartas, cartazes, 

avisos (textos pragmáticos); poemas, contos e crônicas (textos literários); notícias, 

editoriais, cartas de leitor e entrevistas (textos de divulgação científica). Assim, essa 

prática orientará não apenas a produção de textos significativos, como incentivará a 

prática da leitura. 

 

 

3.1.4     Análise Linguística 

 

Desenvolver essa prática significa refletir sobre a língua de  duas formas: 

uma nas atividades epilinguísticas , quando a reflexão está voltada para o uso; 

outra, nas atividades metalinguísticas, quando a reflexão se  volta para a descrição 

do fato linguístico, categorizando e sistematizando seus elementos. 

Ao longo do ensino fundamental devem ser trabalhados, principalmente, os 

aspectos que interferem mais diretamente na clareza, organização e legibilidade dos 

textos produzidos pelos alunos. É bom lembrar que o domínio dos aspectos 

ortográficos e morfossintáticos (gramaticais) é o resultado de uma construção ao 

longo das oito séries e ao longo da vida. 

Porém, é muito importante que  os alunos aprendam a recorrer ao dicionário 

e à gramática para solucionar dúvidas com relação  a esses aspectos. 
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1. Análise linguística 

2. Significação das palavras 

3. Ortografia 

4. Variedades linguísticas 

5. Regência verbal e nominal 

6. Pontuação 

7. Acentuação gráfica 

8. Classes gramaticais 

9. Sujeito e predicado 

10. Concordância verbal e nominal 

11. Aposto e vocativo 

12. Vozes do verbo: ativa, passiva e reflexiva 

13. Figuras de linguagem e de pensamento 

14. Crase. 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias europeias na 

construção do povo do Paraná. A questão do meio ambiente se faz presente, 

sempre que possível, nos conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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4       METODOLOGIA  

  

Há estreita relação entre o quê e como ensinar, pois determinados objetivos 

só podem ser conquistados se os conteúdos tiverem tratamento didático específico, 

uma vez que são eles que devem orientar a seleção dos conteúdos e o 

encaminhamento metodológico que estes receberão nas práticas educativas. 

Não seria coerente fragmentar a língua em conteúdos estanques e 

determinar o que se ensinar em cada série, pois o processo de aquisição da língua 

materna não se aprende obedecendo a uma escala de valores que parte do mais 

simples para o mais elaborado. 

É importante trazer para a sala de aula todo tipo de texto: literário, narrativo, 

informativo, descritivo, dissertativo, além de lançar mão de outros recursos como  

vídeos, revistas, jornais, teatro, música, colocando essas linguagens em confronto e 

também o conteúdo veiculado nela. Para tanto, serão criadas situações para que o 

aluno se aproprie cada vez mais  da língua padrão. 

Os conteúdos da Língua Portuguesa se caracterizam pelo movimento 

metodológico que incorpora a reflexão às atividades linguísticas do aluno, de tal 

forma que venha a ampliar o domínio da linguagem verbal, tanto na oralidade, 

quanto na escrita, uma vez que esta linguagem é constituída pela interação entre as 

pessoas e, portanto, torna-se significativa quando utilizada pelo sujeito para 

compreender o mundo em que vive e atuar sobre ele. 
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5       CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DA DISCIPLINA 

 

A avaliação deve ser compreendida como um conjunto de ações 

organizadas com a finalidade de obter informações sobre o que o aluno aprendeu, 

de que forma e em quais condições. Para tanto, é preciso elaborar um conjunto de 

procedimentos investigativos que possibilitem o ajuste e a orientação da intervenção 

pedagógica, para tornar possível o ensino e a aprendizagem de melhor qualidade.  

Deve funcionar como instrumento que possibilite ao professor analisar 

criticamente sua prática educativa e que também,  apresente ao aluno a 

oportunidade de reconhecer seus avanços, suas dificuldades e as possibilidades 

para superá-las. Nesse sentido, deve ocorrer durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem e não apenas em momentos específicos caracterizados como 

fechamento de grandes etapas de trabalho. 

Além disso, para a constituição da autonomia do aluno, coloca-se a  

necessidade de construção de instrumentos de autoavaliação que lhe possibilitem a 

tomada de consciência sobre o que sabe, o que deve aprender e o que precisa 

saber fazer melhor para que apresentem um melhor  desempenho. 

A avaliação não é, portanto, unilateral  ou monológica, mas dialógica. Deve 

realizar-se nume espaço em que sejam considerados aquele que ensina, aquele que 

aprende e a relação intrínseca que se estabelece entre todos os participantes do 

processo de aprendizagem. Portanto, não se aplica apenas ao aluno, considerando 

unicamente as expectativas de aprendizagem, mas aplica-se às condições 

oferecidas para que isso ocorra: avaliar a aprendizagem implica avaliar, também, o 

ensino oferecido. 

Não há dúvida de que a avaliação formativa é o melhor caminho para 

garantir a aprendizagem de todos os alunos, pois dá ênfase ao aprender. Considera 

que os alunos possuem ritmos e processos de aprendizagem diferentes e, por ser 

contínua e diagnóstica, aponta as dificuldades, possibilitando assim a intervenção 

pedagógica  todo o tempo  ajudando os sujeitos do processo (professor e alunos),  a 

refletir. Faz com que o professor procure caminhos para que todos os alunos 

aprendam e participem mais das aulas, envolvendo-os realmente no processo de 

ensino aprendizagem. 
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Tecidas essas considerações  e reconhecendo a função interativa, dialógica 

ou discursiva da linguagem, a avaliação precisa ser analisada sob novos 

parâmetros,  dar ao professor pistas concretas do caminho que o aluno está 

trilhando para se apropriar, efetiva mente, das atividades verbais- a fala, a leitura e a 

escrita. Logo, por sua característica diagnóstica, a avaliação formativa é a que mais 

se presta ao processo de ensino e aprendizagem da língua. 

Nessa perspectiva, a oralidade será avaliada considerando-se a participação 

do aluno nos diálogos, relatos e discussões, a clareza que ele mostra ao expor suas 

ideias, a fluência na fala, o seu desembaraço, a argumentação que ele apresenta ao 

defender seus pontos de vista e, de modo especial, a sua capacidade de adequar o 

discurso/texto aos diferentes interlocutores e situações. 

Quanto à leitura, o professor pode propor aos alunos questões abertas, 

discussões, debates e outras atividades que lhe permitam avaliar as estratégias que 

eles empregaram no decorrer da leitura, a compreensão do texto lido e o seu 

posicionamento diante do tema, bem como valorizar a reflexão que o aluno faz a 

partir do texto. 

Em relação à escrita, é preciso ver os textos de alunos como uma fase do 

processo de produção, nunca como um produto final. É importante ressaltar que, 

para Koch e Travaglia (1990), “só se pode avaliar a qualidade e adequação de um 

texto quando ficam muito claras a regras do” jogo “de sua produção”. Portanto, é 

preciso haver clareza na proposta de produção textual; os parâmetros em relação ao 

que se vai avaliar devem estar bem definidos para o professor e para o aluno. Além 

disso, o aluno precisa estar em contextos reais de interação comunicativa, para que 

os critérios de avaliação, que tomam como base as condições de produção, tenham 

alguma validade. 

Como é no texto que a língua se manifesta em todos os seus aspectos, 

discursivos, textuais, ortográficos e gramaticais, os elementos linguísticos utilizados 

nas produções dos alunos precisam ser avaliados em uma prática reflexiva e 

contextualizada, que possibilite a eles a compreensão desses elementos no interior 

do texto. Uma vez entendidos, os alunos podem utilizá-los em outras operações 

linguísticas (de reestrutura do texto, inclusive). 

É utilizando a língua oral e escrita  em práticas sociais, sendo avaliados 

continuamente em torno desse uso, efetuando operações com a linguagem e 
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refletindo sobre as diferentes possibilidades de uso da língua, que os alunos, 

gradativamente, chegam à almejada proficiência em leitura e escrita e  letramento. 

Por tudo o que foi exposto, considera-se que o trabalho com a língua oral e 

escrita supõe um processo de formação inicial e continuada que possibilita ao 

professor estabelecer as devidas articulações entre teoria e prática, na condição de 

sujeito que usa o estudo e  a reflexão como alicerces para sua ação pedagógica e 

que, simultaneamente, parte dessa ação para o sempre necessário aprofundamento 

teórico. É um processo não linear de construções e reconstruções, assentado na 

interação e na relação dialógica que acontecem entre os sujeitos do processo 

(professor e alunos), que as presentes Diretrizes Curriculares podem fundamentar 

uma prática cada vez mais competente e eficaz, em Língua Portuguesa. 

Tal prática requer um professor que, em primeiro lugar, compreenda as 

concepções de linguagem, que assume a língua enquanto interação, enquanto 

discurso; um professor que tenha os necessários conhecimentos sobre o sistema de 

escrita, para orientar com segurança os alunos no processo de aprendizagem desse 

sistema; que respeite as diferenças e promova uma ação pedagógica de qualidade 

para todos os alunos, desmistificando padrões preestabelecidos e conceitos 

tradicionalmente aceitos. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A rapidez com que as mudanças sociais estão se processando e alterando 

nossa vida  cotidiana, impõe como prioridade ao ensino de língua portuguesa , a 

prática  da oralidade, da leitura, da reflexão, da produção de textos e, 

reconhecidamente, a maneira de desenvolver competências para que os alunos 

possam assimilar informações e utilizá-las em contextos variados, pois é importante 

ter claro que quanto maior o contato com a linguagem na diversidade textual, mais 

possibilidades se tem de entender o texto como material verbal carregado de 

intenções e de visões do mundo. 

Busca-se estimular a criatividade, o espírito inventivo e a curiosidade, 

objetivando-se uma diversificação com qualidade, para que os alunos estejam aptos 

às constantes mudanças de rumo profissional na era da globalização. Deve-se 

priorizar no processo ensino-aprendizado os recursos que conduzem o estudante a: 

1. compreender os significados em lugar de adquirir conhecimentos 

factuais; 

2. ser capaz de continuar aprendendo; 

3. preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania; 

4. ter autonomia intelectual e pensamento crítico; 

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

6. compreender os fundamentos científicos-tecnológicos dos processos 

produtivos; 

7. Inferir a teoria a partir da prática. 

 Acreditamos que a partir do estudo do texto, o aluno poderá desenvolver 

seu espírito crítico em relação à literatura. Por isso, a leitura se torna fundamental 

para o desenvolvimento cognitivo do aluno enquanto sujeito da história.  

 O trabalho com as diversas linguagens e capaz de aproximar o estudante 

do uso da língua padrão, assim como, eliminar o preconceito lingüístico. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

Através da linguagem o homem se reconhece humano, interage e troca 

experiências, compreende a realidade em que está inserido e o seu papel como 

participante da sociedade. 

Assim sendo, deve-se privilegiar o contato real do estudante com a 

multiplicidade de textos que são produzidos e circulam socialmente, tais como: das 

artes visuais, a música, o cinema, a fotografia, os quadrinhos, as charges, a 

multimídia e todas as demais linguagens criadas pelo homem. 

Nessa perspectiva, toda reflexão com e sobre os vários tipos de discursos sé 

tem sentido através de atividades que possibilitem, aos alunos e professores, 

experiências reais do uso da língua. 

Portanto, a língua precisa pautar-se na interlocução, em atividades 

planejadas que possibilitem ao aluno não só a leitura e a expressão oral ou escrita, 

mas também, refletir sobre o uso que se faz da linguagem nos diferentes contextos e 

situações. A ação pedagógica desenvolvida dessa forma, efetiva-se nas diferentes 

práticas sociais, cujos objetivos são: 

1. empregar a língua oral em diferentes situações de uso, sabendo 

adequá-la a cada contexto e interlocutor, descobrindo as intenções que 

estão implícitas nos discursos do cotidiano e posicionando-se diante dos 

mesmos; 

2. desenvolver o uso da língua escrita em situações discursivas realizadas 

por meio de práticas sociais, considerando-se os interlocutores, os seus 

objetivos, o assunto tratado, os gêneros e suportes textuais e o contexto 

de produção e leitura; 

3. refletir sobre os textos produzidos, lidos ou ouvidos, atualizando o 

gênero e tipo de texto, assim como os elementos gramaticais 

empregados na sua organização; 

4. aprimorar, pelo contato com os textos literários, a capacidade de 

pensamento crítico e a sensibilidade estética dos alunos, propiciando 

através da literatura, a constituição de um espaço dialógico que permita 

a expansão lúdica do trabalho com as práticas da oralidade, de leitura e 

da escrita. 
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2.1     PRÁTICA DA ORALIDADE 

 

Sendo a escola um espaço democrático e socializador, compete a ela, no 

processo de ensino e aprendizagem da língua, usar como ponto de partida os 

conhecimentos lingüísticos dos alunos, promovendo situações que os incentivem a 

falar, ainda que do “seu jeito”, ou seja, fazendo uso da variedade de linguagem que 

eles usam no seu cotidiano e na família. Isso não significa uma valorização 

excessiva das variedades em detrimento da norma padrão, ao contrário, a sala de 

aula deve ser o espaço de apropriação deste conhecimento, pois para a grande 

maioria dos alunos, é o único lugar que lhe possibilita contato com a norma padrão, 

levando-os a entender a necessidade desse uso em determinados contextos sociais. 

 

 

2.2     PRÁTICA DA LEITURA 

 

O ato de ler é identificado como o de familiarizar-se com diferentes textos 

produzidos em diferentes práticas sociais, como: notícias, crônicas, piadas, poemas, 

artigos científicos, propaganda, romances, contos, etc., onde percebe-se a presença 

de um sujeito histórico, de uma intenção. A partir desse contato com a diversidade, 

mostrar ao aluno que cada texto tem uma especificidade (forma) e revela uma 

determinada interpretação sobre o real. 

É papel do professor de língua portuguesa, levar o aluno a perceber que a 

leitura é um processo dinâmico entre sujeitos que instituem trocas de experiências 

por meio do texto escrito. O aluno deve ler o material lingüístico, mas também o 

implícito, o extra-linguístico e reconhecer a intenção do autor.  

 

 

2.3     PRÁTICA DE ESCRITA 

 

Primeiramente, é importante desenvolver uma concepção de escrita clara e 

objetiva para o aluno, isto é, ter presente, no ato da escrita, a noção do interlocutor. 

Ter o perfil daquele que vai ler seus escritos, mesmo que não o conheça. 
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Outra questão a ser levada em consideração, é a compreensão das 

diferenças entre a linguagem oral e escrita. Na fala, existe uma ampla variedade 

lingüística, onde não há regras; já na escrita, existe o uso de uma única modalidade: 

o registro em linguagem padrão. Na linguagem oral,  estão presentes a redundância, 

a repetição, a mudança de assunto sem comprometer a compreensão do geral; na 

escrita, exige-se unidade temática e coesão entre as partes, além do respeito A 

apresentação formal (parágrafos, letra maiúscula, pontuação, acentuação,etc.). 

Torna-se importante na proposta de produção do texto: a motivação, a 

reflexão, a revisão e a reescrita do texto. 

 

 

2.4     ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

“Criadas as condições para atividades interativas afetivas em sala de aula, 

quer pela produção de textos, quer pela leitura de textos, é no interior destas e a 

partir destas que a análise lingüística se dá.” (Geraldi,l991). 

Partindo da produção de textos ou de textos lidos, poder-se-á instigar no 

aluno a percepção da multiplicidade de usos e funções da língua, o reconhecimento 

das diferentes possibilidades de ligações e de construções frasais. Busca-se na 

análise lingüística, verificar como os elementos verbais e extraverbais atuam na 

construção de sentido do texto. 

A análise lingüística objetiva levar o aluno a compreender o que é um bom 

texto, como é organizado, como os elementos gramaticais ligam palavras, frases, 

parágrafos. Também se pretende levar o aluno a ter noção de unidade temática e da 

unidade estrutural, entendendo como um mesmo assunto é organizado e como as 

idéias e as partes do texto são costuradas, garantindo o seu entendimento. 
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3     CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

As atividades do falar, ler e escrever se dá numa perspectiva de 

continuidade crescente. Por isso, é importante reafirmar que: 

1. a fala, a leitura e a escrita devem ser trabalhadas juntas, já que uma 

atividade possibilita a outra e vice-versa; 

2. os conteúdos propostos devem ser adaptados ao nível da experiência 

lingüística dos alunos; 

3. numa gradação de complexidade, sempre crescente, que as atividades 

de língua são trabalhadas ao longo das séries. 
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3.1    CONTEÚDOS POR SÉRIE/bloco 

 

3.1.1   1ª  SÉRIE 

 

1. Acentuação; 

2. Pontuação; 

3. Classes gramaticais 

4. Variantes lingüísticas; 

5. Fonologia: fonema e letra; dígrafos; encontro consonantal; vogais e 

semivogais; 

6. Formação das palavras; 

7. Funções da linguagem; 

8. Conceito e função da Literatura; 

9. Texto literário e não-literário; 

10. Gêneros literários; 

11. Literatura de Informação e Catequética. 

 

3.1.2     2ª  SÉRIE 

 

1. Crase; 

2. Regência nominal e verbal; 

3. Sintaxe: sujeito e predicado; complementos verbais: objeto direto e 

indireto; 

4. Figuras de linguagem; 

5. Resumo, resenha e sinopse; 

6. Verbos transitivos e intransitivos; 

7. Barroco Português e Brasileiro; 

8. Arcadismo em Portugal e no Brasil; 

9. Romantismo; 

10. Parnasianismo e Simbolismo; 

11. Realismo/ Naturalismo; 

12. Revisão gramatical através de análise linguíastica. 
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3.1.3     3ª  SÉRIE 

 

1. Pré- modernismo; Modernismo em Portugal e Brasil; 

2. Modernismo 1ª fase; 

3. Modernismo 2º fase; 

4. Modernismo 3ª fase; 

5. Pós- modernismo. 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná.   

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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4       METODOLOGIA 

 

Sendo o papel do professor de língua portuguesa e literatura o de garantir ao 

estudante o aprimoramento do domínio discursivo no que se refere à oralidade, à 

leitura e à escrita, a metodologia usada pelo decente leva a múltiplos fazeres como: 

 

 

4.1     AULAS EXPOSITIVAS (CONTEÚDO GRAMATICAL): 

 

1. Exercícios de fixação; 

2. Apresentações orais: debates, seminários, palestras, ponto de vista, 

contação de fatos, entrevistas, etc...; 

3. Atividades em equipes; 

4. Atividades individuais; 

5. Pesquisas. 

6. Leitura de textos de diferentes tipos: narrativos, descritivos, dissertativos, 

informativos, científicos, poéticos, propaganda, não-verbal, livros, etc., 

desenvolvendo assim: memória – o ato de ler convoca o leitor ao ato de 

pensar; interpretação – desvendar as várias possibilidades do texto; 

intertextualidade – o ato de ler envolve resposta a muitos textos em 

diferentes linguagens. 

7. Escrita: é na experiência concreta de produção de texto que o estudante 

vai aumentando seu universo e aprimorando sua competência de 

escrita. 

8. Produção de textos: argumentativos, descritivos, notícias, poemas, 

informativos ou literários – reflexão – reescrita – análise lingüística. 
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5       CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DA DISCIPLINA 

 

A avaliação ideal seria àquela voltada, diariamente, ao fazer do aluno: 

oralidade (fala), escrita (intenção) e leitura (entendimento), seria formativa, que 

considera ritmos e processos de aprendizagens diferentes. Mas a realidade nas 

escolas é outra, ainda se faz uma avaliação somativa, onde o que importa é a nota. 

Assim sendo, os critérios usados para verificação de conhecimento, são: 

1. Participação; 

2. Trabalhos escritos; 

3. Pesquisas; 

4. Testes escritos e orais; 

5. Sínteses ou resumos; 

6. Dramatização.  
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA  

 

Ao considerar a matemática como uma das áreas que compõem o currículo 

da escola constata – se que ela está presente na vida das pessoas. 

As primeiras manifestações matemáticas surgiram da necessidade do 

homem primitivo, de quantificar, contar e realizar trocas. De fato, ao longo do 

processo de desenvolvimento histórico, esse conhecimento foi sendo desenvolvido a 

partir das necessidades de sobrevivência, fazendo com que os homens, 

gradativamente, elaborassem códigos de representações, sejam de quantidades ou 

de objetos por ele manipulado. 

A humanidade, em seu processo de transformação, foi produzindo 

conceitos, leis e aplicações que compõem a matemática como ciência universal, um 

bem cultural da humanidade. Sendo organizada por meio de signos, torna -se uma 

linguagem de instrumento importante para a resolução e compreensão dos 

problemas e necessidades sociais dentro de cada contexto. Esses conhecimentos 

são considerados como instrumentos de compreensão e intervenção para a 

transformação da sociedade: nas relações de trabalho, na política, na economia, nas 

relações sociais e culturais. 

Sendo assim o conhecimento matemático pode ser tratados como algo vivo, 

dinâmico, com vários campos interdependentes, como as ramificações de uma 

árvore em um bosque. Os ramos se entrecruzam, as raízes penetram na terra e se 

encontram, as árvores não estão isoladas uma das outras, fazem parte do mesmo 

ecossistema. Em uma mesma árvore os galhos têm um tronco comum e interagem 

uns com os outros constantemente; as folhas, por mais altas que estejam, 

dependem dos nutrientes fornecidos pelas raízes. Cada árvore tem  sua história: 

nasceu em condições favoráveis; durante sua existência alguns galhos caíram, 

outros nasceram em substituição; seu crescimento é constante, ora em ritmo mais 

acelerado, ora mais lento. 
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Nossa tarefa é apresentá-la aos alunos, permitindo que desfrutem do que 

ela tem a oferecer. As formas de se aproximar e desfrutar da árvore podem ser 

muito variadas, conforme a proposta metodológica da escola e as condições de vida 

de cada grupo social e de cada indivíduo em particular. Alguns vão explorá – la 

desde as raízes até as folhas mais altas, farão uso abundante dos conhecimentos 

adquiridos e irão contribuir para seu conhecimento; outros vão se contentar em 

conhece -la superficialmente. 

Como professores interessados em elaborar propostas de trabalho 

significativas procuramos esclarecer a história passada e a situação atual dessa 

árvore. Queremos compreender as possíveis ligações entre seus ramos. Queremos 

descobrir relações entre raízes e o conjunto. Nas partes mais altas estão os 

conceitos mais elaborados, os conhecimentos de ponta, as produções que surgem 

dos trabalhos dos pesquisadores. Do chão para o alto, os conceitos vão crescendo 

em graus cada vez mais elevados de abstração, a linguagem assume um formalismo 

mais complexo e rigoroso. Nas raízes estão os embriões desses conceitos, ou seja, 

ideias que correspondem a eles, que podem ser embrionárias e os conhecimentos 

de ponta, há conhecimentos intermediários, como os galhos que se colocam entre 

as raízes  e as folhas. 

É papel da escola sistematizar o conhecimento matemático ajudando o 

aluno a refletir sobre a vida, revendo as suas raízes, nutrindo o seu caule para que a 

árvore possa desenvolver e produzir seus frutos. 
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

O objeto de estudo da Educação Matemática está centrado na pratica 

pedagógica da matemática, de forma a envolver -se com as relações entre o ensino, 

a aprendizagem e o conhecimento matemático. 

É fazer com que o estudante construa por intermédio do conhecimento 

matemático, valores e atitudes de natureza diversa, visando a formação integral de 

ser humano e, particularmente, do cidadão, isto é, do homem publico. 

O ensino da matemática tratará a construção do conhecimento matemático, 

por meio de uma visão histórica em que os conceitos foram apresentados, 

discutidos, construídos e reconstruídos, influenciando na formação do pensamento 

humano e na produção de sua existência por  meio das ideias e das tecnologias. 

Pensar numa prática docente  a partir da Educação matemática, portanto, 

implica pensar na sociedade em que vivemos, constituindo -se, assim, o ato de 

ensinar numa ação reflexiva e política. Que possibilite aos estudantes realizar 

análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e formulação de ideias e 

criticar questões sociais, políticas, econômicas e históricas. Partindo de situações do 

cotidiano do aluno. 

Um dos objetivos da disciplina matemática é transpor, para a prática 

docente, o objeto matemático construído historicamente e possibilitar ao estudante 

ser um conhecedor desse objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

256 

3       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 

 

3.1     5ª SÉRIE 

 

3.1.1     Números, operações e álgebra 

 

 Números naturais 

 Operações ( adição, subtração multiplicação divisão, potenciação e raiz 

quadrada) 

 Situações problemas 

 Números decimais 

 Operações ( adição, subtração multiplicação divisão, potenciação e raiz 

quadrada) 

 Situações problemas 

 Divisibilidade, números primos e M. M. C. 

 Números Fracionários 

 Conceitos, noções e comparação 

 Operações 

 

3.1.2 Medidas 

 

 Comprimento  

 Massa 

 Capacidade 

 Volume 

 Tempo 

 

3.1.3 Geometria 

 

 Figuras planas e espacial 
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3.1.4 Tratamento da Informação 

 

 Construção e análise de tabelas; 

 Construção e análise de gráficos. 

 

 

6ª SÉRIE 

 

3.2.1    Números, operações e álgebra: 

 

 Conjuntos dos números inteiros:  

- Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

raiz quadrada); 

- Situações  problemas. 

 Números racionais:  

- Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

raiz quadrada); 

- Situações  problemas. 

 Equações do 1º grau 

 Grandezas proporcionais 

- Razão, escala, regra de três simples e porcentagem. 

 

3.1.5 MEDIDAS 

 

 Perímetro, área, volume; 

 Medidas de tempo; 

 Medidas de temperatura; 

 Ângulos. 

 

3.1.6 GEOMETRIA 

 

 Formas geométricas 
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3.2.4   TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

 Média aritmética; 

 Leitura e interpretação de gráficos e tabelas; 

 Construção de gráficos e tabelas. 

 

 

7º SÉRIE 

 

3.3.1   NÚMEROS, OPERAÇÕES E ÀLGEBRA  

 

 Conjuntos  numéricos 

 Naturais inteiros e racionais  e irracionais e reais ( complemento da 

circunferência)  

- Potenciação definição propriedades expoentes negativo e potência de 

dez. 

- Radiciação: raiz exata e aproximada. 

- Cálculo algébrico: expressões algébricas, monômios e polinômios 

- Produtos notáveis 

- Fatoração 

- Frações algébricas 

- Plano cartesiano 

- Sistemas de equações (dois métodos) 

 

3.1.7 MEDIDAS 

 

 Perímetro, área e volume 

 

 

3.1.8 GEOMETRIA 

 

 Plano Cartesiano; 

 Polígonos e ângulos. 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

259 

3.3.4   TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

 Leitura e construção de dados e tabelas. 

 

 

8ª SÉRIE 

 

3.4.1   NÚMEROS, OPERAÇÕES E ÀLGEBRA 

 

 Potenciação  

 Radicais 

 Equações do 2º grau 

 Equações biquadradas 

 Equações irracionais 

 

3.1.9 MEDIDAS 

 

 Área de figuras planas; 

 Área do círculo; 

 Volume; 

 Relações métricas do triângulo retângulo; 

 Teorema de Tales; 

 Teorema de Pitágoras. 

 

3.1.10 GEOMETRIA 

 

 Semelhança de triângulos; 

 Trigonometria no triângulo retângulo; 

 Razões trigonométricas. 
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3.4.4    TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos. 

 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná.  

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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4        METODOLOGIA 

 

Aprender e ensinar são processos que caminham lado a lado. Um não 

acontece sem o outro. O ato de ensinar “é o ato de produzir, direta e 

intecionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1995, p. 17). A 

apropriação dos elementos culturais necessários à formação e à humanização do 

indivíduo resulta na efetivação do processo de ensinar. 

Em relação à aprendizagem, Vygotsky diz que este é um processo histórico, 

que é produzido por uma relação mediada possibilitando um processo interno, ativo 

e interpessoal. A mediação deste ocorre entre o sujeito que aprende ( o aluno), o 

sujeito que ensina (o professor) e o objeto do conhecimento, neste caso a 

Matemática. 

O conhecimento matemático do aluno deve ser construido a partir de 

situações problema, levando-o a pensar produtivamente e desenvolvendo o seu 

raciocínio, possibilitando a ele enfrentar situações novas e, deixando de ser passivo, 

agir sobre elas. A apresentação das situações problemas devem referir-se a 

questões do seu cotidiano e também científicas.  

Educar para a construção da vida do indivíduo em sociedade e para a 

preservação do meio onde vive, é uma das preocupações do precesso de ensino. 

Por isso, muitos temas estudados serão abordados em integração com a Educação 

Ambiental, conforme Lei 9.795/99 e com a  Educação Fiscal, conforme portaria 

413/2002 do Programa Nacional de Educação Fiscal.  

Sabendo que cada indivíduo tem suas particularidades e que nem todos 

aprendem da mesma maneira e no mesmo tempo, faz - se necessário utilizar vários 

recursos no momento de ensinar. Esses recursos vem citados abaixo: 

 

 

 4.1      HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

  

Podemos abordar um conhecimento a partir dos resultados obtidos por 

aqueles que o desenvolveram. É possível, por exemplo, estudar a mecânica, parte 

da física, como um conjunto de equações associadas aos diversos tipos de 
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movimentos: A queda de uma pedra, o movimento de um automóvel em curva, a 

órbita de um planeta... Mas quando estudamos a história que resultou na construção 

dessas equações, estamos tratando do assunto de uma maneira completamente 

diferente.  

Podemos saber como foi o confronto entre pensamentos em conflito – o 

geocentrismo e heliocentrismo, as condições de vida de cada época, os enganos 

cometidos, as disputas, as limitações que os filósofos e cientistas estavam sujeitos, 

etc. A aridez das expressões numéricas ganha vida, emergindo o significada de 

cada conquista. 

Metaforicamente, podemos dizer que se trata de uma diferença entre o 

bagaço e a laranja. Ao comunicar seus resultados, os cientistas normalmente 

omitem os fatos e circunstâncias que influenciam seus trabalhos – ou porque 

consideram desnecessários relatá-los, ou porque não conseguem analisar os 

acontecimentos de um ponto de vista mais amplo, ou ainda, por uma questão da 

própria organização da linguagem formal, uma tradição da comunicação científica. 

Além disso, os cientista escrevem para seus colegas, não para estudantes. Em 

nossa metáfora, os resultados são o bagaço do conhecimento, porque constituem a 

estrutura, mas não guardam o gosto da criação. 

A abordagem histórica recupera o caldo da laranja. Estudando o processo 

de produção do conhecimento, mesmo de maneira incompleta, descobrimos as 

motivações envolvidas na construção dos conceitos e os esforços empreendidos 

para demonstrar teorias. Podemos descobrir idéias que representam ruptura, isto é, 

idéias ousadas que, em determinadas épocas, ultrapassaram as constatações 

experimentais já conquistadas e apontaram para o futuro. 

Podemos, também, recuperar informações sobre conceitos que adoramos 

no dia-a-dia, cuja origem em geral é desconhecida; encontrar idéias que existiram e 

foram superadas e hipóteses que os alunos criam, ou crenças que adoram de seu 

meio cultural. 

Enfim a história permite compreender como a evolução do conhecimento é 

lenta, permanente, exige esforço e conta com a contribuição de vários povos. A 

verdade científica é provisória, porque é fruto de mentes humanas que estão sujeitas 

ao erro e as condições de cada época. cada um de nós pode participar dessa 

construção, porque idéias novas sempre podem surgir.  
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4.2     MODELAGEM 

 

O ponto de partida são situações da realidade. O ensino desenvolve-se por 

meio de modelos matemáticos que se aplicam a essa situação . Por exemplo, numa 

escola a coleta seletiva de lixo pode ser o ponto de partida . Primeiro, reúnem-se 

dados sobre quantidades coletadas a cada dia da semana. Com isso, pode-se fazer 

uso de tabelas para mostrar as quantidades coletadas, de médias para calcular a 

quantidade média da semana e regras de três para estimar a coleta do ano todo. 

Essas ferramentas matemáticas constituem modelos da situação, permitindo fazer 

previsões , estimar lucros, etc.  

 

 

4.3     ABORDAGEM ETNOMATEMATICAS 

 

Trata-se de valorizar e usar como ponto de partida os conhecimentos 

sistemáticos do grupo cultural ao qual os alunos pertencem, aproveitando o máximo 

possível o saber extra-escolar. 

 

 

4.4     PROJETO 

 

Trata-se de encontrar, uma concordância da maioria dos alunos, um objeto 

de estudos amplo, de estudo, um projeto de estudo ou ação, de preferência 

abordado junto a outras disciplinas e dentro do qual se desenvolva conteúdos 

matemáticos. No projeto podem ser inseridos processos similares aos da 

modelagem. Projeto concretiza-se por meio de uma investigação devendo o 

professor torná-lo adequado as necessidades curriculares. 

  

 

   

 

4.6     JOGOS 
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Os jogos constituem outro excelente recurso didáticos, pois levamos o aluno 

a desenvolver um papel ativo na construção do seu conhecimento. Envolve-se ainda 

a compreensão e a aceitação de regras , promovem o desenvolvimento sócio afetivo 

e cognitivo, desenvolve a autonomia, o pensamento lógico, exigem que os alunos 

interajam, tomem decisões e criem novas regras. Durante um jogo os alunos estão 

motivados a pensar e a usar constantemente conhecimentos prévios.  

 

 

4.7     DIÁLOGO  

 

Essas praticas podem mostrar o significados que o conhecimento formal vai 

adquirindo para os alunos. Em função da valorização do envolvimento emocional 

nos processos de ensino aprendizagem. 

 

 

4.8     EIXOS TEMÁTICOS DE MATEMÁTICA  

 

A alfabetização matemática, exigida para todo o cidadão do terceiro milênio, 

não se restringem a números e cálculos. Tão importantes quanto aos números e a 

geometria, que permite compreender: o espaço, sua ocupação e medida, 

trabalhando com as formas espaciais ou tridimensionais. A superfícies, suas formas, 

regularidades e irregularidades as linhas suas propriedades e medidas, as relações 

entre todas essas formas geométricas. Atualmente, igual importância tem a 

estatística que cuida da coleta e organização de dados numéricos em tabelas para 

facilitar a comunicação. Da mesma forma, a probabilidade que trata das previsões e 

das chances de algo ocorrer. 

Por outro lado, medir usando adequadamente instrumentos de medida é 

uma atividade diária de qualquer cidadão. 

 Finalmente a álgebra nos ajuda nas generalizações, nas abstrações, na 

comunicação de idéias e fenômenos por meio da linguagem matemática e na 

resolução de problemas onde a aritmética é insuficiente. Por exemplo, o tema 

função, integrador por excelência, é um dos mais importantes da matemática, pois 
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por meio delas e seus gráficos podemos entender melhor vários fenômenos das 

ciências naturais e fatos da atualidade. 

 

4.9     UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO  

        

 Atualmente e consenso entre os educadores que o ensino da matemática, 

assim como outras áreas do conhecimento, devem aproveitar ao máximo os 

recursos tecnológicos. Uma educação tecnológica não significa apenas uma 

formação voltada para o uso de recursos ( computadores, maquinas de calcular , 

televisão, jornais, etc.).  

Nem sempre esses recursos estão disponíveis em nossas escolas, mas 

especialmente uma sensibilização para o conhecimento para os recursos da 

tecnologia. As experiências escolares com o computador também tem mostrado que 

seu uso efetivo pode levar ao estabelecimento uma nova relação professor – aluno, 

marcada por uma maior proximidade, interação e colaboração. isso define uma nova 

visão do professor, que longe de considerar-se um profissional pronto ao final de sua 

formação acadêmica, tem de continuar em formação permanente ao longo de sua 

vida profissional.  

Quanto ao uso da calculadora, constata-se que ela é um recurso útil para a 

verificação de resultados, correção de erros, podendo ser um valioso instrumento de 

auto avaliação. A calculadora favorece a busca e a percepção de regularidade 

matemáticas e o desenvolvimento de estratégia de resolução de situações problema, 

pois estimula a descoberta de estratégia e a investigação de hipóteses, uma vez que 

os alunos ganham tempo na execução dos cálculos. Assim, elas podem ser 

utilizadas como eficientes recursos, para promover a aprendizagem e os processos 

cognitivos. 

     

 

4.10    RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Um aspecto importante a considerar é de que um problema matemático é 

uma situação que demanda a realização de uma seqüência de ações ou operações 

para se chegar a um resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início, mas 
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é preciso construí-la. portanto, é muito importante que se discuta com os alunos os 

procedimentos envolvidos na resolução de problemas, desde a leitura e a análise           

cuidadosa da situação até a elaboração de procedimentos de resolução que envolve 

hipóteses, simulações e tentativas. 

É fundamental também que eles aprendam a comparar os resultados com 

os dos colegas e a avaliar os procedimentos que utilizaram. É necessário, portanto, 

desenvolver habilidades que permitem provar os resultados, testar seus efeitos, 

comparar diferentes caminhos para obter a solução. nessa forma de trabalho, 

importa menos a obtenção da resposta correta do que o processo de resolução. 

O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a 

questionar o problema, a transformar um dado problema em uma fonte de novos 

problemas, a formular problemas com base em determinadas informações, a 

analisar problemas abertos – que admitem diferentes respostas em função de certas 

condições – evidencia uma concepção de ensino aprendizagem que se norteia não 

pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação refletida que constrói 

conhecimentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

267 

5       CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO  ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

A avaliação deve ser coerente com o enfoque dado aos princípios básicos 

da disciplina. Se encararmos a matemática sob um ponto de vista dinâmico, que leve 

em conta os percalços do seu desenvolvimento , então teremos que adotar, diante 

da avaliação, uma postura que considere os caminhos percorridos pelo aluno, as 

suas tentativas de solucionar os problemas que lhe são propostos e procurar ampliar 

a sua visão, o seu saber sobre o conteúdo em estudo. 

A avaliação deve ser parte integrante do processo ensino-aprendizagem, em 

que o objetivo não é verificar (através de uma medição) a quantidade de 

informações “ retidas” pelo aluno ao longo de um determinado período, já que não 

se concebe ensino como “ transmissão de conhecimento”. 

Ela deve servir como instrumento diagnóstico do processo de ensino-

aprendizagem, oferecendo elementos para revisão de postura de todos os 

componentes desse processo (aluno – professor – conteúdo – metodologia – 

instrumentos de avaliação).  

Dessa forma, restringir a avaliação a uma nota obtida em uma prova não 

retrata com fidelidade o aproveitamento obtido.  

O aluno não pode ser encarado como um receptáculo de informaçoes. Ele é 

agente de cultura, um ser ativo e criador e, por isso, capaz de superar as 

convenções e promover transformações. 

O conhecimento é construção humana e social e o nosso saber não é 

construído de um dia para o outro, de uma situação para a outra, do não saber ao 

saber tudo. Cada indivíduo trabalha e reelabora as informações recebidas, daí a 

necessidade de se considerar, na avaliação, não somente o produto, mas 

principalmente o processo. Só a consideração conjunta do resultado e do processo 

nos permite estabelecer interpretações significativas. 

Em vez de ser um instrumento de penalidade, a avaliação será, nessa 

perspectiva, de grande valia para a continuidade e/ou revisão do trabalho do 

professor, indicando os pontos que não estão bem claros para os alunos, e que, por 

isso deverá ser trabalhada com mais intensidade. E para os alunos será um 

momento de grande significação, situando-o em relação a seus progressos. 
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Portanto, é necessário considerar a avaliação como um recurso a serviço do 

desenvolvimento do aluno que o leve a assumir um compromisso com a 

aprendizagem. 

Para que o exposto acima seja efetivo utilizaremos os seguintes 

instrumentos de avaliação: tarefas ( correção, análise e discussão sobre as 

dificuldades encontradas pelos alunos); trabalhos ( individuais e coletivos); 

pesquisas e provas individuais. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE BIOLOGIA – ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A disciplina de Biologia tem como objeto de estudo o fenômeno VIDA. Ao 

longo da história da humanidade, muitos foram os conceitos elaborados sobre este 

fenômeno, numa tentativa de explicá-lo e, ao mesmo tempo, compreendê-lo. 

Desde os estudiosos de química e física do iluminismo, herdeiros dos filósofos 
que tentaram explicar os fenômenos naturais na antiguidade, aos naturalistas que 
se ocupavam da descrição das maravilhas naturais do novo mundo, passando 
pelos pioneiros do campo da medicina, todos contribuíram no desenvolvimento de 
campos de saber que acabaram reunidos, na escola, sob o nome de ciências, 
ciências físicas e biológicas, ciências da vida, ou ciências naturais (FERNANDES, 
2005, p. 04). 

A preocupação com a descrição dos seres vivos e dos fenômenos naturais 

levou o ser humano a diferentes concepções de VIDA, de mundo e de seu papel 

como parte deste. Tal interesse sempre esteve relacionado à necessidade de 

garantir a sobrevivência humana. 

Desde o paleolítico, o ser humano, caçador e coletor, as observações dos 

diferentes tipos de comportamento dos animais e da floração das plantas foram 

registradas nas pinturas rupestres como forma de representar sua curiosidade em 

explorar a natureza.  

 No entanto os conhecimentos apresentados pela disciplina de Biologia no 

Ensino Médio não resultam da apreensão contemplativa da natureza em si, mas dos 

modelos teóricos elaborados pelo ser humano – seus paradigmas teóricos –, que 

evidenciam o esforço de entender, explicar, usar e manipular os recursos naturais.  

Para compreender os pensamentos que contribuíram na construção das 

diferentes concepções sobre o fenômeno VIDA e suas implicações no ensino, 

buscou-se, na história da ciência, os contextos históricos nos quais influências 

religiosas, econômicas, políticas e sociais impulsionaram essa construção. 
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1.1     PENSAMENTO BIOLÓGICO DESCRITIVO 

 

A história da ciência mostra que tentativas de definir a VIDA têm origem na 

antiguidade. Ideias desse período, que contribuíram para o desenvolvimento da 

Biologia, tiveram como um dos principais pensadores o filósofo Aristóteles (384 a.C. 

– 322 a.C.). Este filósofo deixou contribuições relevantes quanto à organização dos 

seres vivos, com interpretações filosóficas que buscavam, dentre outras, explicações 

para a compreensão da natureza. 

Na idade média, a Igreja tornou-se uma instituição poderosa, tanto no 

aspecto religioso quanto no social, político e econômico. O conhecimento sobre o 

universo, vinculado a um Deus criador, foi oficializado pela igreja católica que o 

transformou em dogma.  

Essa concepção teocêntrica permeou as explicações sobre a natureza e 

considerava que “para tudo que não podia ser explicado, visto ou reproduzido, havia 

uma razão divina; Deus era o responsável” (RAW, SANT’ANNA, 2002.p 13).  

A necessidade de organizar, sistematizar e agrupar o conhecimento 

produzido pelo ser humano fez surgir às primeiras universidades medievais, nos 

séculos IX e X, como as de Bolonha e Paris. Nas universidades, sistematizou-se o 

conhecimento acumulado durante séculos e passou-se a discuti-lo de maneira 

distinta do que ocorria nos centros religiosos. Nessas universidades, mesmo sob a 

influência da Igreja, as divergências relativas aos estudos dos fenômenos naturais 

prenunciaram mudanças de pensamento em relação às concepções, até então 

hegemônicas, sobre aqueles fenômenos. 

Com o rompimento da visão teocêntrica e da concepção filosófico-teológica 

medieval, os conceitos sobre o ser humano passaram para o primeiro plano, 

iniciando uma nova perspectiva para a explicação dos fenômenos naturais. Esse 

movimento da ciência compreendeu, assim, o processo de superação de idéias 

antigas e emergência de novos modelos.  

A história da ciência, na renascença, também foi marcada pelo confronto de 

idéias. Ao mesmo tempo em que alguns naturalistas utilizaram o pensamento 

matemático como instrumento para interpretar a ordem mecânica da natureza 

(ROSSI, 2001), outros, como os botânicos, realizavam seus estudos sob o enfoque 

descritivo. O número elevado de espécimes vegetais e a “[...] uniformidade estrutural 
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das plantas frutíferas (angiospermas)” (MAYR, 1998, p. 199) despertaram maior 

interesse pela observação empírica e direta das plantas representando a 

preocupação dos naturalistas em descrever e ilustrar a natureza criada por Deus.  

Na zoologia, a descrição dos animais também se desenvolveu, porém, de 

modo diferente da botânica. Os animais eram analisados de forma comparativa, com 

atenção maior à sua organização na scala naturae e com base no que hoje se 

denomina de comportamento e ecologia.  

Os estudos de zoologia desenvolveram-se mais rapidamente a partir dos 

avanços tecnológicos, posteriores a 1800, com o desenvolvimento das técnicas de 

conservação dos animais que permitiram estudos anatômicos comparativos, dando 

novo impulso à sistemática animal e aperfeiçoando as observações e descrições 

feitas por Aristóteles (RONAN, 1987a; MAYR, 1998).  

Nesse período surgiram novos conhecimentos biológicos, como por 

exemplo, a classificação dos seres vivos numa escala hierárquica envolvendo 

diferentes categorias e denominações: gênero, família, espécie, ordem. Entretanto, 

muitos naturalistas se mantiveram sob a influência do paradigma aristotélico. Diante 

de discussões sobre a classificação dos seres vivos por diversos naturalistas, Carl 

von Linné (1707-1778), considerado o principal organizador do sistema moderno de 

classificação científica dos organismos, propôs, em sua obra Systema Naturae 

(1735), a organização dos seres vivos a partir de características estruturais, 

anatômicas e comportamentais, “mantendo a visão de mundo estático idêntico em 

sua essência à criação perfeita do Criador” (FUTUYMA, 1993, p. 02), isto é, 

classificou os seres vivos, e manteve o princípio da criação divina.  

Com Linné, o sistema descritivo possibilitou a organização da Biologia pela 

comparação das espécies coletadas em diferentes locais. Tal tendência refletiu a 

atitude contemplativa e interessada em retratar a beleza natural, com a exploração 

empírica da natureza pautada pelo método da observação e descrição, o que 

caracterizaria o pensamento biológico descritivo.  

Sob a concepção descritiva, a vida era conceituada como “expressão da 

natureza idealizada pelo sujeito racional” (RUSS, 1994, p. 360-363).  
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1.2     PENSAMENTO BIOLÓGICO MECANICISTA 

 

Enquanto a zoologia, a botânica e a medicina trataram de explicar a 

natureza de forma descritiva, no contexto filosófico discutia-se a proposição de um 

método científico a ser adotado para compreender a natureza. Em meio às 

contradições desse período histórico, o pensamento do filósofo Francis Bacon 

(1561-1626) contribuiu para uma nova visão de ciência, pois recuperou o domínio do 

ser humano sobre a natureza.  

Ao introduzir suas ideias sobre aplicação prática do conhecimento, Bacon, 

propôs um procedimento de investigação que “substitui a revelação mística da 

verdade pelo caminho no qual ela é obtida pelo controle metódico e sistemático da 

observação” (FEIJÓ, 2003, p. 18). Seu pensamento se contrapôs à filosofia 

aristotélica, a qual influenciou, por séculos, o modo de entender e explicar o mundo. 

Neste mesmo período, o filósofo francês René Descartes (1596-1650) 

contrapõe-se ao pensamento baconiano considerando que “[...] o domínio e a 

compreensão do mundo requerem a aceitação de um poder especial na mente que 

assegurava a verdade: a razão humana [...]” (FEIJÓ, 2003, p. 20). O uso da razão é 

a faculdade máxima do conhecimento e para isto, o uso do método permite “a 

ampliação ou o aumento dos conhecimentos e procedimentos seguros que permitem 

passar do já conhecido ao desconhecido” (CHAUÍ, 2005, p. 128). 

Em meio a mudanças no mundo filosófico, o médico Willian Harvey (1578-

1657), que, segundo Descartes, possuía “[...] uma visão de mundo baseada em uma 

filosofia mecanicista” publica a obra De Modus Cordis, em 1628, propondo um novo 

modelo referente à circulação do sangue, resultante de experiências com o corpo 

humano. Este modelo, não o método, foi acolhido por Descartes1 (1596-1650) como 

uma das bases mais consistentes do que viria a se constituir como pensamento 

biológico mecanicista (DELIZOICOV, 2006, p. 282). 

Os embates teóricos tornaram-se mais evidentes com o questionamento 

sobre a origem da VIDA. As ideias sobre a geração espontânea, aceitas pelos 

naturalistas até o século XIX, começaram a ser contrariadas no século XVII, quando 

o físico italiano Francesco Redi (1626-1698), entre outros, apresentou estudos sobre 

a biogênese.  
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Nas discussões sobre a natureza do desenvolvimento dos seres vivos, os 

defensores do pré-formismo defendiam a existência de estruturas pré-formadas no 

interior de um ovo, e atribuíam as principais qualidades formadoras ao pai, 

“enquanto seus opositores, que sustentavam a tese da epigênese” defendiam a 

“diferenciação gradual de um ovo inteiramente amorfo para os órgãos do adulto” 

(MAYR, 1998, p. 129).  

Naquele momento, não foi possível estabelecer conclusões sobre a origem 

da vida, pois os conhecimentos desenvolvidos até então impediam esclarecimentos 

e definições precisas sobre a natureza evolutiva.  

O pensamento mecanicista reafirmou-se com a invenção e o 

aperfeiçoamento de instrumentos que permitiram ampliar a visão anatômica e 

fisiológica. Para entender o funcionamento da VIDA, a Biologia fracionou os 

organismos vivos em partes cada vez mais especializadas e menores, com o 

propósito de compreender as relações de causa e efeito no funcionamento de cada 

uma delas. 

Entretanto, as modificações nas estruturas sociais, políticas e econômicas, 

concretizadas no Estado moderno europeu, favoreceram mudanças filosóficas e 

científicas.  

 

 

1.3     PENSAMENTO BIOLÓGICO EVOLUTIVO 

 

Evidências sobre a extinção de espécies forjaram, no pensamento científico 

europeu, à luz dos novos achados, proposições para a teoria da evolução em 

confronto com as ideias anteriores. A ideia de mundo estático, que não admitia a 

evolução biológica, cada vez mais foi confrontada.  

Conceitos consagrados, tais como a posição central da Terra no Universo 

foram desafiados. Newton, Descartes e outros desenvolveram teorias estritamente 

mecanicistas dos fenômenos físicos. Ao final do século XVIII, o conceito de um 

mundo mutável foi aplicado à astronomia por Kant e Laplace, que desenvolveram 

noções sobre evolução estelar; à geologia, quando vieram à luz evidências de 

mudanças na crosta terrestre e da extinção das espécies; aos assuntos humanos, 
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quando o Iluminismo introduziu ideais de progresso e aperfeiçoamento humanos 

(FUTUYMA, 1993, p. 03). 

No fim do século XVIII e início do século XIX, a imutabilidade da VIDA foi 

questionada com as evidências do processo evolutivo dos seres vivos. Estudos 

sobre a mutação das espécies ao longo do tempo foram apresentados 

principalmente por Erasmus Darwin (1731-1802), médico, poeta e naturalista e por 

Jean-Baptiste de Monet, conhecido por Lamarck (1744-1829).  

“Erasmus Darwin acreditava na herança de características adquiridas e, com 

essa crença, produziu o que decerto era uma emergente teoria da evolução, 

embora, de fato, ainda deixasse muitas questões sem resposta” (RONAN, 1987b, p. 

09). Lamarck considerava a classificação importante, porém artificial, por acreditar 

na existência de uma “sequência natural” para origem de todas as criaturas vivas e 

que elas mudavam guiadas pelo ambiente (RONAN, 1987b, p. 09). 

Ao apresentar uma exposição ampliada de sua teoria, em Philosophie 

Zoologique (1809), Lamarck, adepto da teoria da geração espontânea, estabeleceu 

o conceito de sistema evolutivo em constante mudança; isto é, para ele, formas de 

vida inferiores surgem continuamente a partir da matéria inanimada e progridem 

inevitavelmente em direção a uma maior complexidade, progressão esta, controlada 

pelo ambiente.  

No início do século XIX, o naturalista britânico Charles Darwin (1809-1882) 

apresentou suas ideias sobre a evolução das espécies. Inicialmente, manteve-se fiel 

à doutrina da igreja anglicana. Entretanto, os espécimes coletados na viagem pelas 

Ilhas Galápagos começaram a lhe fornecer evidências de um mundo mutável. Com 

Darwin, a concepção teológica criacionista, que compreendia as espécies como 

imutáveis desde sua criação, deu lugar à reorganização temporal dessas espécies, 

inclusive a humana. “Quando lemos A origem das espécies não surge dúvida 

nenhuma de que Darwin incluía o Homem entre os produtos da seleção natural” 

(REALE & ANTISERI, 2005, p. 344). 

Ao se afirmar que todos os seres vivos, atuais e do passado, tiveram origem 

evolutiva e que o principal agente de modificação seria a ação da seleção natural 

sobre a ação individual, criou-se a base para a teoria da evolução das espécies, 

assentada no ponto de intersecção entre o pensamento científico e filosófico. A ideia 

de propor generalizações teóricas sobre os seres vivos e sugerir evidências 
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científicas, não mais teológicas, permitiu pensar também na mobilidade social do ser 

humano.  

Para consolidar sua teoria sobre a origem das espécies por meio da seleção 

natural ou favorecidas na luta pela vida, Darwin valeu-se de evidências evolutivas, 

as quais foram consideradas provas e suporte de suas concepções: “o registro dos 

fósseis, a distribuição geográfica das espécies, anatomia e embriologia comparadas 

e a modificação de organismos domesticados” (FUTUYMA, 1993, p. 06).  

Darwin analisou as evidências evolutivas aplicando o que hoje é conhecido 

como método hipotético-dedutivo. Um exemplo clássico desse método é a análise da 

estrutura anatômica e fisiológica de membros anteriores de animais vertebrados, 

propondo a hipótese de que eles se originam e se desenvolvem de maneira muito 

semelhante, indicando uma ancestralidade comum entre eles.  

Essa hipótese foi posteriormente testada para determinar se as deduções 

dela obtidas coadunam com a observação, ou seja, se o que foi levantado como 

hipótese evolutiva de um determinado ser vivo adequa-se às evidências 

experimentais. Para tanto, foram analisados os processos de desenvolvimento 

embrionário de diversos tipos de vertebrados, levantando evidências para corroborar 

a hipótese de que eles descendem de um mesmo ancestral. 

Ainda assim, os mecanismos evolutivos foram alvo de discussões. Hull 

(1973) apud Futuyma (1993) afirmou que, durante a vida de Darwin, a hipótese da 

seleção natural foi compreendida por poucos e aceita por uma minoria. Para se 

contrapor à teoria fixista, faltavam-lhe dados sobre a natureza dos mecanismos 

hereditários.  

As leis que regulam a hereditariedade, tal como foi proposto por Gregor 

Mendel (1822-1884), monge agostiniano e estudioso das ciências naturais, eram 

desconhecidas de Darwin. Na época, o modelo usado para explicar a 

hereditariedade defendia a herança por misturas, nas quais patrimônios 

heterogêneos dariam origem à homogeneidade entre indivíduos de uma mesma 

espécie, o que reforçaria o fixismo. 

Em 1865, Mendel apresentou sua pesquisa sobre a transmissão de 

características entre os seres vivos. Ainda não se conheciam os mecanismos de 

divisão celular e de transmissão de caracteres hereditários. No entanto Mendel, 

baseado em conhecimentos desenvolvidos por outros pesquisadores, acrescidos de 
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sua formação matemática e com cuidados especiais no planejamento e na execução 

das experiências, realizou diversos cruzamentos utilizando diferentes organismos. 

Destaque para suas pesquisas com vegetais da espécie Pisum sativum (ervilhas), 

nas quais observou que as características eram transmitidas.  

No século XIX, a Biologia fez grandes progressos com a proposição da 

teoria celular, a partir de descrições feitas por naturalistas como os alemães Matthias 

Schleiden (1804-1881), em 1838, e Theodor Schwann (1810-1882), em 1839, ao 

afirmarem que todas as coisas vivas – animais e vegetais – eram compostas por 

células. O aperfeiçoamento dos estudos sobre a origem da vida contribuiu para a 

refutação do vitalismo e da ideia de geração espontânea. 

No século XX, a nova geração de geneticistas confirmou os trabalhos de 

Mendel e provocou uma revolução conceitual na Biologia que contribuiu para a 

construção de um modelo explicativo dos mecanismos evolutivos, vinculados ao 

material genético, sob influência do pensamento biológico evolutivo. 

 

 

1.4     O PENSAMENTO BIOLÓGICO DA  MANIPULAÇÃO GENÉTICA 

 

Os estudos do geneticista Thomas Hunt Morgan (1866-1945) contribuíram 

para que a genética se desenvolvesse como ciência e, aliada aos movimentos 

políticos e tecnológicos decorrentes das grandes guerras, promoveu uma 

ressignificação do darwinismo e deu força ao processo de unificação das ciências 

biológicas. Nesse contexto histórico e social, a Biologia começou a ser vista como 

utilitária pela aplicação de seus conhecimentos na medicina, na agricultura e em 

outras áreas.  

Em meados da década de 1970, as discussões acerca do progresso da 

ciência, do trabalho científico nas instituições de pesquisa e do pensamento 

científico de cada época, expuseram a fragilidade da concepção de ciência ainda 

limitada a uma epistemologia empírica. Assim, a crise da ciência ficou exposta, como 

também, a necessidade de rever o método de construção do conhecimento 

científico.  

O pensamento científico passou, então, a utilizar diferentes formas de 

abordar a realidade objetiva, a considerar que essas formas coexistem e que essa 
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coexistência indica a necessidade de rever o método científico como instrumento 

que confere às ciências físicas e naturais o status de cientificidade. 

Nesse contexto, a complexidade dos problemas estudados pela Biologia 

exigiu modificações do método. Mayr (1998) afirma que a necessidade de 

entendimento de sistemas biológicos tão complexos como os fisiológicos, implicou a 

necessidade de separar seus componentes, o que por um lado, favoreceu a análise 

de tais sistemas e, por outro, exigiu a combinação de diferentes abordagens para a 

compreensão da natureza como um todo. 

A Biologia, então, ampliou sua área de atuação e se diversificou. Uma delas 

é a biologia molecular, considerada por Mayr (1998) o centro dos interesses 

biológicos na atualidade. Tais avanços, sobretudo os relativos à bioquímica, à 

biofísica e à própria biologia molecular, permitiram o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas e interferiram no pensamento biológico evolutivo. Por exemplo, ao 

conhecer a estrutura e a função dos cromossomos foi possível desenvolver técnicas 

que permitiram intervir na estrutura do material genético e, assim, compreender, 

manipular e modificar a estrutura físico-química dos seres vivos e as consequentes 

alterações biológicas. 

Esses conhecimentos geram conflitos filosóficos, científicos e sociais e põem 

em discussão a manipulação genética e suas implicações sobre o fenômeno VIDA. 

Essas controvérsias contribuem para que um novo modelo explicativo se constitua 

como base para o desenvolvimento do pensamento biológico da manipulação 

genética. 
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2       FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

 

A incursão pela história e filosofia da ciência permite identificar a concepção 

de ciência presente nas relações sociais de cada momento histórico, bem como as 

interferências que tal concepção sofre e provoca no processo de construção de 

conceitos sobre o fenômeno VIDA, reafirmado como objeto de estudo da Biologia. 

A ciência sempre esteve sujeita às interferências, determinações, tendências 

e transformações da sociedade, aos valores e ideologias e às necessidades 

materiais do Homem. Ao mesmo tempo em que sofre a sua interferência, nelas 

interfere (ANDERY, 1988; ARAÚJO, 2002). 

Em meio a estas necessidades humanas, a ciência visa encontrar 

explicações sobre os fatos. A crítica atenta às explicações sobre estes pode 

demarcar momentos de conflito entre as explicações e outras que se fortalecem a 

partir de filiações conceituais diversas. Estas indagações acerca da própria ciência 

demarcam saltos qualitativos do conhecimento científico, fortalecendo a concepção 

de uma ciência que nasce da luta contra o obscurantismo e a superação do senso 

comum, em que a história da ciência deve ser tão crítica quanto a própria ciência 

(ASTOLFI & DEVELAY, 1991; LOVO, 2000).  

A partir da noção de obstáculo epistemológico desenvolvida por Gaston 

Bachelard, é possível afirmar que “conhecemos contra (grifo do autor) um 

conhecimento anterior, destruindo conhecimentos [...] aquilo que no próprio espírito 

constitui um obstáculo à espiritualização”. Para o autor, não se parte do zero para 

ampliar o conhecimento. “Nada é natural. Nada é dado. Tudo é construído” 

(BACHELARD, 1971). 

Como construção, o conhecimento é sempre um processo inacabado. 

Assim, a uma ideia atribui-se valor quando ela pode ser frequentemente usada como 

resposta a questões postas. Essa ideia, entretanto, se mantida de maneira a impedir 

novas questões formativas, pode constituir um obstáculo ao desenvolvimento do 

conhecimento científico bem como à aprendizagem científica. No processo de 

ensino-aprendizagem, quando uma resposta se põe a priori, impedindo que o aluno 

exponha suas hipóteses, sua formulação de resposta à questão, também podemos 

considerá-la como um obstáculo à aprendizagem. 
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Como elemento da construção científica, a Biologia deve ser entendida 

como processo de produção do próprio desenvolvimento humano (ANDERY, 1988). 

O avanço da Biologia, portanto, é determinado pelas necessidades materiais do ser 

humano com vistas ao seu desenvolvimento, em cada momento histórico. De fato, o 

ser humano sofre a influência das exigências do meio social e das ingerências 

econômicas dele decorrentes, ao mesmo tempo em que nelas interfere. Desse 

modo, a mística que envolve o “acaso da descoberta” e o “cientista genial”, 

pesquisa, e o “cientista em miniatura”, na escola, deve ser superada (FREIRE-MAIA, 

1990). 

A busca por entender os fenômenos naturais e a explicação racional da 

natureza levou o ser humano a propor concepções de mundo e interpretações que 

influenciam e são influenciadas pelo processo histórico da própria humanidade, pois 

a Ciência é intrinsecamente histórica. Não somente o conhecimento científico, mas 
também as técnicas pelas quais ele é produzido, as tradições de pesquisa que o 
produzem e as instituições que as apoiam, tudo isso muda em resposta a 
desenvolvimentos nelas e no mundo social e cultural a que pertencem. Se 
quisermos entender o que a Ciência realmente é, devemos considerá-la em 
primeiro lugar e acima de tudo uma sucessão de movimentos dentro do movimento 
mais amplo da própria civilização (KNELLER, 1980, p. 13).  

A ciência reflete o desenvolvimento e as rupturas ocorridas nos contextos 

sociais, políticos, econômicos e culturais dos diferentes momentos históricos. Em 

outros termos, se a incorporação da ciência aos meios de produção promoveu 

intensificações nos avanços da sociedade, não se pode considerar que a ciência 

somente acumula teorias, fatos, noções científicas aceitas na prática do cientista, 

mas cria modelos paradigmáticos que nascem da utilidade da ciência em resposta 

às necessidades da sociedade. 

Ao se tomar como referência a concepção de natureza do conhecimento 

científico proposta por Kuhn (2005), foram identificadas crises e rupturas no 

processo de construção do conhecimento biológico, ocorridos nos diferentes 

momentos históricos e seus respectivos contextos sociais, políticos, econômicos e 

culturais (KNELLER, 1980). O surgimento de novos paradigmas promoveu 

mudanças fundamentais na construção de conceitos biológicos, mas “um paradigma 

não se desenvolve e dá origem a outro; o novo paradigma é sempre uma novidade 

que nega o anterior, mas pode, às vezes, envolver parte dele” (FREIRE-MAIA, 

1990). 
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Os paradigmas do pensamento biológico identificados compõem os 

conteúdos estruturantes para a disciplina de Biologia a partir dos quais, abordam-se 

os conteúdos básicos e específicos.  

Nem sempre esses conteúdos estiveram relacionados à prática pedagógica 

de formação do pensamento analítico e crítico do aluno. Em determinados contextos 

históricos, esse mesmo conhecimento vinculado a uma concepção de educação, foi 

apresentado de modo a atender aos interesses da sociedade, contribuindo para 

reproduzir ideias que legitimam desigualdades sociais e discriminações raciais 

expostas até mesmo nos livros didáticos, por meio da sistematização dos 

conhecimentos biológicos, da receptividade e memorização, pelo aluno, do conteúdo 

enciclopédico e a-histórico (MIZUKAMI, 1986).  

Refletir a partir de tal perspectiva significa pensar criticamente o ensino de 

Biologia, as abordagens do processo e o vínculo pedagógico em consonância com 

as práticas sociais para romper com o relativismo cultural, a pedagogia das 

competências e com a supremacia das práticas sociais hegemônicas, implícitas 

numa prática pedagógica que reduz a diversidade, enfatiza resultados, omitindo o 

processo histórico de produção do conhecimento.  

No contexto dessas reflexões, entende-se, que a disciplina de Biologia 

contribui para formar sujeitos críticos e atuantes, por meio de conteúdos que 

ampliem seu entendimento acerca do objeto de estudo – o fenômeno VIDA – em sua 

complexidade de relações, ou seja:  

• na organização dos seres vivos;  

• no funcionamento dos mecanismos biológicos;  

• no estudo da biodiversidade em processos biológicos de variabilidade 

genética, hereditariedade e relações ecológicas;  

• na análise da manipulação genética. 

Como consequência da retomada do objeto de estudo dessa disciplina, 

sobretudo ao considerar que ensinar Biologia incorpora a ideia de ensinar sobre a 

ciência e a partir dela, o desenvolvimento da metodologia de ensino sofre influência 

de reflexões produzidas pela filosofia da ciência e pelo contexto histórico, político, 

social e cultural do desenvolvimento.  

No ensino de Biologia, o ato de observar extrapola o olhar descomprometido 

ou o simples registro, pois inclui a identificação de variáveis relevantes e de medidas 
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adequadas para o uso de instrumentais. Entretanto, considera-se a intencionalidade 

do observador, uma vez que ele é o sujeito do processo de observação, o que 

implica reconhecer a sua subjetividade. 

No processo pedagógico, recomenda-se que se adote o método 

experimental como recurso de ensino para uma visão crítica dos conhecimentos da 

Biologia, sem a preocupação de busca de resultados únicos. Recomenda-se, ainda, 

que a observação seja considerada procedimento de investigação, dada sua 

importância como responsável pelos avanços da pesquisa no campo da Biologia. 

Alguns exemplos são as pesquisas que envolvem os organismos geneticamente 

modificados (OGM), as células-tronco, os farmacogenéticos e os mecanismos de 

preservação ambiental.  

Entretanto, ao introduzir a experimentação como integrante do processo 

pedagógico, faz-se necessário considerar os aspectos éticos da experimentação 

animal que envolvam a vivissecção de animais domésticos ou exóticos, ou ainda, 

experimentos que causem danos à fauna e flora nativa, à biodiversidade e, de modo 

mais amplo, ao próprio ser humano. Os experimentos, ao serem planejados, devem 

estar sempre amparados pelos dispositivos legais vigentes, tais como:  

 Lei Estadual do Paraná n. 14.037, de 20 de março de 2003, que institui o 

Código Estadual de Proteção aos Animais;  

 Lei de Biossegurança; 

 Resoluções do Conama/MMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente); 

 Política Nacional da Biodiversidade. 

Como instrumento de transformação dos mecanismos de reprodução social, 

a aula experimental torna-se um espaço de organização, discussão e reflexão a 

partir de modelos que reproduzem o real. 

Neste espaço, por mais simples que seja a experiência, ela se torna rica ao 

revelar as contradições entre o pensamento do aluno, o limite de validade das 

hipóteses levantadas e o conhecimento científico. 

Por exemplo, ao tratar os processos biológicos, a experimentação pode 

contribuir para o estudo da biodiversidade a partir de um conceito mais amplo. Neste 

caso, a Biologia abrange um universo conceitual que se fundamenta na concepção 

evolutiva e entende os seres vivos além do contexto da classificação e do 

funcionamento de suas estruturas orgânicas. Estes conhecimentos biológicos 
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envolvem as relações ecológicas, as transformações evolutivas e a variabilidade 

genética, e podem ser estudados a partir de modelos que procuram interpretar o 

real, nas aulas experimentais. 

O pensamento evolutivo permite a compreensão do mundo mutável e revela 

uma concepção de ciência que não pode ser considerada verdade absoluta e, no 

ensino de Biologia, passa a ser um processo de busca por explicações e de 

construção de modelos interpretativos assumindo seu caráter humano determinado 

pelo tempo histórico.  

A metodologia de ensino da Biologia, nessa concepção, envolve o conjunto 

de processos organizados e integrados, quer no nível de célula, de indivíduo, de 

organismo no meio, na relação ser humano e natureza e nas relações sociais, 

políticas, econômicas e culturais. 

Nesse contexto, as aulas experimentais podem significar uma crítica ao 

ensino com ênfase exclusiva na divulgação dos resultados do processo de produção 

do conhecimento científico, e apontar soluções que permitam a construção racional 

do conhecimento científico em sala de aula, sem dissociar as implicações deste 

conhecimento para o ser humano. 

Cabe ressaltar que a aula assim concebida deve introduzir momentos de 

reflexão teórica com base na exposição dialogada, bem como a experimentação 

como possibilidade de superar o modelo tradicional das aulas práticas dissociadas 

das teóricas. As aulas práticas passam a fazer parte de um processo de ensino 

pensado e estruturado pelo professor, repensando-se inclusive, o local onde possam 

acontecer, não ficando restritas ao espaço de laboratório.  

As aulas, desta forma, não são apenas experimentais ou apenas teóricas, 

mas pensadas de modo a assegurar a relação interativa entre o professor e o aluno, 

ambos tendo espaço para expor suas explicações, refletir a respeito das implicações 

de seus pressupostos e revê-los à luz das evidências científicas. 

Assim, a experimentação deve ter como finalidade o uso de um método que 

privilegie a construção do conhecimento, em caráter de superação à condição de 

memorização direta, comportamentalista. Parte-se do pressuposto que a adoção de 

uma prática pedagógica fundamentada nas teorias críticas deve assegurar ao 

professor e ao aluno a participação ativa no processo pedagógico.  
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Desse modo, os conhecimentos biológicos, se compreendidos como 

produtos históricos indispensáveis à compreensão da prática social, podem 

contribuir para revelar a realidade concreta de forma crítica e explicitar as 

possibilidades de atuação dos sujeitos no processo de transformação desta 

realidade (LIBÂNEO, 1983). 

O professor e o aluno comportam-se como sujeitos sócio-históricos situados 

numa classe social. Ao professor compete direcionar o processo pedagógico, 

interferir e criar condições necessárias à apropriação do conhecimento pelo aluno 

como especificidade de seu papel social na relação pedagógica. Se por um lado os 

conhecimentos biológicos proporcionam ao aluno a aproximação com a experiência 

concreta dele, por outro, constituem elementos de análise crítica para superar 

concepções anteriores, estereótipos e pressões difusas da ideologia dominante 

(SNYDERS, 1974; LIBÂNEO, 1983). Essa superação decorre da ação pedagógica 

desencadeada e dos espaços de reflexão criados pelo professor. 

Para o ensino de Biologia, propõe-se o método da prática social, que 

decorre das relações dialéticas entre conteúdo de ensino e concepção de mundo; 

entre a compreensão da realidade e a intervenção nesta realidade (SAVIANI, 1997; 

LIBÂNEO, 1983). Confrontam-se, assim, os saberes do aluno com o saber 

elaborado, na perspectiva de uma apropriação da concepção de ciência como 

atividade humana. Ainda, busca-se a coerência por meio da qual o aluno seja 

agente desta apropriação do conhecimento.  

Críticos como Michael Apple (2006) e Henry Giroux (1983) propõem como 

alternativa o fortalecimento de lutas contra-hegemônicas e de currículos que partam 

das desigualdades e da diversidade, que valorizem e incorporem as culturas vividas 

pelos alunos, respeitando seus saberes e suas experiências, e que possam 

desconstruir as tradicionais fronteiras entre a cultura popular, a cultura erudita e a 

cultura de massa. 

Nestas Diretrizes Curriculares, valoriza-se a construção histórica dos 

conhecimentos biológicos, articulados à cultura científica, socialmente valorizada. A 

formação do sujeito crítico, reflexivo e analítico, portanto consolida-se por meio de 

um trabalho em que o professor reconhece a necessidade de superar concepções 

pedagógicas anteriores, ao mesmo tempo em que compartilha com os alunos a 

afirmação e a produção de saberes científicos a favor da compreensão da vida. 
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3       CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

Estas Diretrizes Curriculares orientam uma nova relação professor-aluno-

conhecimento. Por isso fez-se necessário identificar na história e filosofia da ciência 

os modelos/paradigmas teóricos elaborados pelo ser humano para entender, 

explicar, usar e manipular os recursos naturais. Buscou-se compreender também, 

como esses paradigmas contribuem para a constituição da Biologia como ciência e 

como disciplina escolar. A partir dessa reflexão foi construído o conceito de conteúdo 

estruturante, que baliza estas Diretrizes Curriculares. 

Conteúdos estruturantes são os saberes, conhecimentos de grande 

amplitude, que identificam e organizam os campos de estudo de uma disciplina 

escolar, considerados fundamentais para as abordagens pedagógicas dos 

conteúdos específicos e consequente compreensão de seu objeto de estudo e 

ensino. 

Como constructos históricos atrelados a uma concepção crítica de 

educação, os conteúdos estruturantes não são sempre os mesmos. Em sua 

abordagem teórico-metodológica, eles devem considerar as relações que 

estabelecem entre si e entre os conteúdos tratados no dia-a-dia da sala de aula, nas 

diferentes realidades regionais onde se localizam as escolas da rede estadual de 

ensino. 

Na trajetória histórica da Biologia, percebe-se que o objeto de estudo 

disciplinar sempre esteve pautado pelo fenômeno VIDA, influenciado pelo 

pensamento historicamente construído, correspondente à concepção de ciência de 

cada época e à maneira de conhecer a natureza (método).  

Desde a antiguidade até a contemporaneidade, esse fenômeno foi entendido 

de diversas maneiras, conceituado tanto pela filosofia natural quanto pelas ciências 

naturais, de modo que se tornou referencial na construção do conhecimento 

biológico e na construção de modelos interpretativos do fenômeno VIDA.  

Nestas Diretrizes Curriculares, são apresentados quatro modelos 

interpretativos do fenômeno VIDA, como base estrutural para o currículo de Biologia 

no ensino médio. Cada um deles deu origem a um conteúdo estruturante que 

permite conceituar VIDA em distintos momentos da história e, desta forma, auxiliar 
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para que as grandes problemáticas da contemporaneidade sejam entendidas como 

construção humana. 

Os conteúdos estruturantes foram assim definidos:  

• Organização dos Seres Vivos;  

• Mecanismos Biológicos;  

• Biodiversidade;  

• Manipulação Genética.  

Para o ensino da disciplina de Biologia, constituída como conhecimento, os 

conteúdos estruturantes propostos evidenciam de que modo a ciência biológica tem 

influenciado a construção e a apropriação de uma concepção de mundo em suas 

implicações sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais.  

Os conteúdos estruturantes de Biologia estão relacionados à sua 

historicidade para que se perceba a não-neutralidade da construção do pensamento 

científico e o caráter transitório do conhecimento elaborado. 

Nestas Diretrizes Curriculares, a disciplina de Biologia deve ser capaz de 

relacionar diversos conhecimentos específicos entre si e com outras áreas de 

conhecimento; deve priorizar o desenvolvimento de conceitos cientificamente 

produzidos, e propiciar reflexão constante sobre as mudanças de tais conceitos em 

decorrência de questões emergentes. 

Os conteúdos estruturantes são interdependentes e não devem ser seriados 

nem hierarquizados. Por exemplo: no conteúdo estruturante Organização dos Seres 

Vivos, existe a possibilidade de desdobramento no conteúdo específico: bactérias. 

Tal conteúdo específico não deve ficar limitado à compreensão dada por esse 

conteúdo estruturante. A exemplo disso, o trabalho pedagógico deve propor um 

estudo da classificação das bactérias (Organização dos Seres Vivos), para então, a 

partir deste, analisar as funções celulares (Mecanismos Biológicos), os processos 

evolutivos (Biodiversidade) desses seres vivos, e a síntese de insulina por 

organismos geneticamente modificados (Manipulação Genética).  

Espera-se que os conteúdos sejam abordados de forma integrada, com 

ênfase nos aspectos essenciais do objeto de estudo da disciplina, relacionados a 

conceitos oriundos das diversas ciências de referência da Biologia. Tais relações 

deverão ser desenvolvidas ao longo do ensino médio, num aprofundamento 
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conceitual e reflexivo, com vistas a dotar o aluno das significações dos conteúdos 

em sua formação neste nível de ensino. 

 

 

3.1      ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 

 

Este conteúdo estruturante possibilita conhecer os modelos teóricos 

historicamente construídos que propõem a organização dos seres vivos, 

relacionando-os à existência de características comuns entre estes e sua origem 

única (ancestralidade comum).  

O trabalho pedagógico neste conteúdo estruturante deve abordar a 

classificação dos seres vivos como uma tentativa de conhecer e compreender a 

diversidade biológica, de maneira a agrupar e categorizar as espécies extintas e 

existentes.  

Isso se justifica porque, durante décadas, o estudo da vida e a necessidade 

de compreender e distinguir o vivo do não vivo enfatizou o estudo dos seres vivos 

quase exclusivamente em seu aspecto classificatório.  

Historicamente, essa necessidade pode ser traduzida pelo trabalho de Carl 

Von Linné (1707-1778). Conhecedor da botânica, Linné organizou os seres vivos 

sem situá-los nos ambientes reais, sem determinar onde viviam e com quem 

efetivamente estabeleciam relações. Os estudos por ele desenvolvidos e o modelo 

de classificação proposto constituem um paradigma teórico e representam o 

pensamento descritivo do conhecimento biológico.  

Apesar do aspecto histórico da ciência ter sido o critério para identificar este 

conteúdo estruturante, ele não se restringe somente aos aspectos classificatórios de 

Linné, mas inclui os estudos microscópicos de Anton van Leeuwenhoek (1623-1723) 

e de Robert Hooke (1635-1703). Além desses aspectos, também considera a 

representatividade de conceitos científicos do momento histórico atual, tais como os 

avanços da Biologia no campo celular, no funcionamento dos órgãos e dos 

sistemas, nas abordagens genética, evolutiva, ecológica e da biologia molecular. 

Essa abordagem possibilita a análise e proposição de outros modelos de 

classificação dos seres vivos. 
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A classificação dos seres vivos começou a ser realizada na antiguidade 

grega, com Aristóteles, e tem sofrido modificações através dos tempos de acordo 

com novos critérios científicos e avanços tecnológicos. Na atualidade, as 

modificações são decorrentes, principalmente, das contribuições no campo da 

biologia molecular, com a possibilidade de análise do material genético. 

Um dos sistemas mais adotados no ensino da Biologia distribui os seres 

vivos em cinco reinos, baseados na proposta de Robert Whittaker (1920-1980). 

Nesse sistema, o estudo dos organismos – vírus, bactérias, protozoários, fungos, 

animais e vegetais – possibilita compreender a vida como manifestação de sistemas 

organizados e integrados, em constante interação com o ambiente físico-químico. 

Contudo, pesquisas recentes com base na análise de sequências do ácido 

ribonucleico ribossomal propõem uma distribuição diferente, organizada em três 

grandes domínios: Bacteria, Archaea e Eukarya. Tal proposta é também usada no 

ensino de Biologia, porém em menor medida. 

O propósito deste conteúdo é partir do pensamento biológico descritivo para 

conhecer, compreender e analisar a diversidade biológica existente, sem, no 

entanto, desconsiderar a influência dos demais conteúdos estruturantes, 

introduzindo-se o estudo das características e fatores que determinaram o 

aparecimento e/ou extinção de algumas espécies ao longo da história.  

 

 

3.2     MECANISMOS BIOLÓGICOS 

 

O conteúdo estruturante Mecanismos Biológicos privilegia o estudo dos 

mecanismos que explicam como os sistemas orgânicos dos seres vivos funcionam.  

Assim, o trabalho pedagógico neste conteúdo estruturante, deve abordar 

desde o funcionamento dos sistemas que constituem os diferentes grupos de seres 

vivos, como por exemplo, a locomoção, a digestão e a respiração, até o estudo dos 

componentes celulares e suas respectivas funções. Com a construção e 

aperfeiçoamento do microscópio e a contribuição de outros estudos da física e da 

química, foi possível estabelecer uma análise comparativa entre organismos 

unicelulares e pluricelulares, numa perspectiva evolutiva, como relata a história da 

ciência.  
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Fato importante, e que marca a interferência da visão fragmentária e 

especializada sobre o conhecimento do ser vivo, foi o trabalho do médico Willian 

Harvey (1578-1657), que descreveu detalhadamente o sistema circulatório. Seu 

modelo explicativo viabiliza-se por conceber o coração como uma bomba hidráulica 

que impulsiona o sangue por todo o corpo. Neste contexto, as contribuições da física 

têm papel fundamental para explicar como ocorrem, de forma mais sintética, essas 

funções vitais.  

Ainda sobre o sistema circulatório, é possível destacar o papel do sistema 

imunológico, que age na defesa contra agentes invasores. Para compreendê-lo, 

foram necessários aprofundamentos nos estudos voltados para a atividade celular 

quanto à estrutura e funções, as quais foram mais bem estudadas com o emprego 

de técnicas de citoquímica e o auxílio fundamental do microscópio eletrônico.  

Para compreender o funcionamento das estruturas que compõem os seres 

vivos, fez-se necessário, ao longo da construção do pensamento biológico, pensar o 

organismo de forma fragmentada, separada, permitindo análises especializadas de 

cada função biológica, sob uma visão microscópica do mundo natural. 

Ao fragmentar tais estruturas, o botânico Mathias Schleiden (1804-1881) e o 

zoólogo Theodor Schwann (1810-1882), ambos alemães, criaram a Teoria Celular 

em meados do século XIX, estabelecendo a célula como a unidade morfofisiológica 

dos seres vivos, ou seja, a célula como a unidade básica da vida.  

Pretende-se, neste conteúdo estruturante, partindo da visão mecanicista do 

pensamento biológico, baseada na visão macroscópica, descritiva e fragmentada da 

natureza, ampliar a discussão sobre a organização dos seres vivos, analisando o 

funcionamento dos sistemas orgânicos nos diferentes níveis de organização destes 

seres - do celular ao sistêmico. Esta análise deve considerar a visão evolutiva, a ser 

introduzida pelo conteúdo estruturante Biodiversidade, bem como as influências dos 

demais conteúdos estruturantes.  

 

3.2     BIODIVERSIDADE 

 

Este conteúdo estruturante possibilita o estudo, a análise e a indução para a 

busca de novos conhecimentos, na tentativa de compreender o conceito 

biodiversidade. 
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Ao propor este conteúdo estruturante, ampliam-se as explicações sobre 

como os sistemas orgânicos dos seres vivos funcionam. Da necessidade de 

compreender e distinguir o vivo do não vivo, enfatizando a classificação dos seres 

vivos, sua anatomia e sua fisiologia, chega-se à necessidade de compreender como 

as características e mecanismos biológicos estudados se originam. Tal necessidade 

pode ser traduzida pelo seguinte problema: como explicar o aparecimento e/ou 

extinção de seres vivos ao longo da história biológica da VIDA?  

Essa necessidade de construir um modelo que possa explicar a organização 

natural dos seres vivos, situando-os no ambiente real, relacionando sua origem com 

suas características específicas e o local onde vivem, introduz o pensamento 

biológico evolutivo. 

Consideram-se, nestas Diretrizes, as ideias do naturalista francês Lamarck 

(1744-1829), do naturalista britânico Charles Darwin e do naturalista inglês Alfred 

Russel Wallace (1823-1913), como um importante marco teórico, pelo modo como 

elas impulsionaram as explicações a respeito das diversas transformações ocorridas 

com os seres vivos ao longo do tempo e deram suporte à teoria sintética da 

evolução.  

Wallace e Darwin propuseram uma teoria viável a partir do momento em que 

apresentaram a seleção natural como mecanismo responsável pela dinâmica da 

diversidade de espécies. Analisado como característica presente na complexidade 

da natureza, esse mecanismo não propicia para as espécies um caminho à 

perfeição, mas para o acúmulo de características hereditárias que, através do 

tempo, em dado momento filogenético de cada espécie, foram relativamente 

vantajosas. 

Cada espécie apresenta assim, uma história evolutiva que descreve as 

possíveis espécies das quais descendem e as características e relações com outras 

espécies. Para organizar este processo evolutivo, o sistema natural de classificação 

proposto por Linné e a compreensão do funcionamento dos sistemas orgânicos, já 

não são suficientes para explicar a diversidade biológica. 

Com os conhecimentos da genética, novos caminhos foram abertos, os 

quais permitiram melhorar a compreensão acerca dos processos de modificação dos 

seres vivos ao longo da história. De igual modo, as contribuições da ecologia foram 

e continuam sendo fundamentais para entender a diversidade biológica. 
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Pesquisas indicam que as informações genéticas representaram um ponto 

notável no desenvolvimento do saber e promoveram enorme avanço tecnológico na 

ciência com a reabertura de debates sobre as implicações sociais, éticas e legais 

que existem, e que possivelmente ainda surgirão, em consequência dessas 

pesquisas. Desse modo, a proposição da teoria da evolução consiste num modelo 

teórico que põe à prova as ideias sobre a imutabilidade da vida, constituindo assim, 

o paradigma do pensamento biológico evolutivo. 

Entende-se, então, que o trabalho pedagógico neste conteúdo estruturante, 

deve abordar a biodiversidade como um sistema complexo de conhecimentos 

biológicos, interagindo num processo integrado e dinâmico e que envolve a 

variabilidade genética, a diversidade de seres vivos, as relações ecológicas 

estabelecidas entre eles e com a natureza, além dos processos evolutivos pelos 

quais os seres vivos têm sofrido transformações. Portanto, neste conteúdo 

estruturante, pretende-se discutir os processos pelos quais os seres vivos sofrem 

modificações, perpetuam uma variabilidade genética e estabelecem relações 

ecológicas, garantindo a diversidade de seres vivos. Destaca-se assim, a construção 

do pensamento biológico evolutivo, considerando também o descritivo e o 

mecanicista, já apresentados.  

 

 

3.3     MANIPULAÇÃO GENÉTICA 

 

Este conteúdo estruturante trata das implicações dos conhecimentos da 

biologia molecular sobre a VIDA, na perspectiva dos avanços da Biologia, com 

possibilidade de manipular o material genético dos seres vivos e permite questionar 

o conceito biológico da VIDA como fato natural, independente da ação do ser 

humano. 

Da necessidade de ampliar o entendimento sobre a mutabilidade, chega-se 

à necessidade de compreender e explicar como determinadas características podem 

ser inseridas, modificadas ou excluídas do patrimônio genético de um ser vivo e 

transmitidas aos seus descendentes por meio de mecanismos biológicos que 

garantem sua perpetuação.  
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Ao propor este conteúdo estruturante, ampliam-se as explicações sobre 

como novos sistemas orgânicos se originam e como esse conhecimento interfere e 

modifica o conceito biológico VIDA. 

Essa necessidade de compreender como os mecanismos hereditários de 

características específicas dos seres vivos são controlados constitui um modelo 

teórico explicativo que permite apresentar e discutir o pensamento biológico da 

manipulação do material genético (DNA). Desse modo, a manipulação do material 

genético em micro-organismos, que traz importantes contribuições para a criação de 

produtos farmacêuticos, hormônios, vacinas, alimentos, medicamentos, bem como 

propõe soluções para problemas ambientais, constitui fato histórico importante para 

este conteúdo estruturante, pois determina a mudança no modo de explicar o que é 

VIDA do ponto de vista biológico. 

Essas contribuições, por sua vez, têm suscitado reflexões acerca das 

implicações éticas, morais, políticas e econômicas dessas manipulações. 

A ciência e a tecnologia são conhecimentos produzidos pelos seres 

humanos e interferem no contexto de vida da humanidade, razão pela qual todo 

cidadão tem o direito de receber esclarecimentos sobre como as novas tecnologias 

vão afetar a sua vida. 

Assim, o trabalho pedagógico, neste conteúdo estruturante, deve abordar os 

avanços da biologia molecular; as biotecnologias aplicadas e os aspectos bioéticos 

dos avanços biotecnológicos que envolvem a manipulação genética, permitindo 

compreender a interferência do ser humano na diversidade biológica. A abordagem 

do conteúdo organismo geneticamente modificado a partir deste conteúdo 

estruturante permite perceber como a aplicação do conhecimento biológico interfere 

e modifica o contexto de vida da humanidade, e como requer a participação crítica 

de cidadãos responsáveis pela VIDA. 

De acordo com Libâneo (1983), “ao mencionar o papel do professor, trata-

se, de um lado, de obter o acesso do aluno aos conteúdos ligando-os com a 

experiência concreta dele - a continuidade; mas, de outro, de proporcionar 

elementos de análise crítica que ajudem o aluno a ultrapassar a experiência, os 

estereótipos, as pressões difusas da ideologia dominante - a ruptura”. 

Snyders, professor de Ciências da Educação da Universidade de Paris, em 

seu livro A alegria de aprender na escola (1991, p. 159-164), afirma que 
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No final da Guerra, depois que os americanos já estavam na França, fui preso e 
deportado. Este episódio me marcou muito porque foi aí que tive a experiência da 
infelicidade, da miséria, da humilhação. Era bom aluno, me saía bem nas provas, a 
vida ia bem e, bruscamente, pela primeira vez, apanhei, passei fome. Foi a partir 
deste momento que comecei a me preocupar com aqueles para quem esta 
experiência, que foi para mim temporária, representa o cotidiano. É isto que 
perdemos de vista em Educação: o aluno precisa ter consciência da distância que 
há entre os grandes artistas e nós todos. Para tanto, ele precisa conhecê-los cada 
vez melhor a fim de que suas próprias produções sejam cada vez mais originais, 
mais válidas e mais ricas. É este ir e vir entre sua produção e a obra dos grandes 
artistas que enriquece o trabalho do aluno. Dizer a verdade aos alunos não é 
suficiente para que eles aprendam. Para convencê-los, é preciso explicar por que 
eles se enganam. Deve-se iniciar, assim, pela crítica à sua concepção, para 
apresentar, depois, a teoria“. Quanto mais os alunos enfrentam dificuldades – de 
ordem física e econômica – mais a Escola deve ser um local que lhes traga outras 
coisas. Essa alegria não pode ser uma alegria que os desvie da luta, mas eles 
precisam ter o estímulo do prazer. A alegria deve ser prioridade para aqueles que 
sofrem mais fora da Escola. 

Sob tal concepção pedagógica, em que se admite um conhecimento 

relativamente autônomo, assume-se que o saber tende a um conhecimento objetivo, 

mas, ao mesmo tempo, representa a possibilidade de crítica frente a esse conteúdo. 
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4       CONTEÚDOS BÁSICOS  

 

Este é o quadro de conteúdos básicos que a equipe disciplinar do 

Departamento de Educação Básica (DEB) sistematizou a partir das discussões 

realizadas com todos os professores do Estado do Paraná nos eventos de formação 

continuada ocorridos ao longo de 2007 e 2008 (DEB Itinerante).  

Entende-se por conteúdos básicos os conhecimentos fundamentais para 

cada série da etapa final do ensino fundamental e para o ensino médio, 

considerados imprescindíveis para a formação conceitual dos estudantes nas 

diversas disciplinas da Educação Básica. O acesso a esses conhecimentos é direito 

do aluno na fase de escolarização em que se encontra e o trabalho pedagógico com 

tais conteúdos é responsabilidade do professor.  

Nesse quadro, os conteúdos básicos apresentados, devem ser tomados 

como ponto de partida para a organização da proposta pedagógica curricular das 

escolas.  

Por serem conhecimentos fundamentais para a disciplina de Biologia, os 

conteúdos básicos não podem ser suprimidos nem reduzidos, porém, ao construir a 

proposta pedagógica, o professor poderá seriar/sequenciar esses conteúdos básicos 

de modo a orientar o trabalho de seleção de conteúdos específicos no Plano de 

Trabalho Docente. 

Esse quadro indica, também, como os conteúdos básicos se articulam com 

os conteúdos estruturantes da disciplina, que tipo de abordagem teórico-

metodológica devem receber e, finalmente, a que expectativas de aprendizagem 

estão atrelados. Portanto, as Diretrizes Curriculares fundamentam essa 

seriação/sequência de conteúdos básicos e sua leitura atenta e aprofundada é 

imprescindível para compreensão do quadro. 

No Plano de Trabalho Docente, os conteúdos básicos terão abordagens 

diversas a depender dos fundamentos que recebem de cada conteúdo estruturante. 

Quando necessário, serão desdobrados em conteúdos específicos, sempre 

considerando-se o aprofundamento a ser observado para a série e etapa de ensino.  

O plano é o lugar da criação pedagógica do professor, onde os conteúdos 

específicos receberão abordagens contextualizadas histórica, social e politicamente, 
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de modo que façam sentido para os alunos nas diversas realidades regionais, 

culturais e econômicas, contribuindo com sua formação cidadã.  

O plano de trabalho docente é, portanto, o currículo em ação. Nele estará a 

expressão singular e de autoria, de cada professor, da concepção curricular 

construída nas discussões coletivas. 

• Classificação dos seres vivos; critérios taxonômicos e filogenéticos; 

• Sistemas biológicos: anatomia, morfologia e fisiologia; 

• Mecanismos de desenvolvimento embriológico; 

• Mecanismos celulares biofísicos e bioquímicos; 

• Teorias evolutivas; 

• Transmissão das características hereditárias; 

• Dinâmica dos ecossistemas: relação entre os seres vivos e 

interdependência com o ambiente; 

• Organismos geneticamente modificados. 
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5       ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Compreender o fenômeno da VIDA e sua complexidade de relações, na 

disciplina de Biologia, significa analisar uma ciência em transformação, cujo caráter 

provisório permite a reavaliação dos seus resultados e possibilita repensar, mudar 

conceitos e teorias elaborados em cada momento histórico, social, político, 

econômico e cultural.  

As ciências biológicas têm apresentado uma expansão em seus conteúdos 

no decorrer dos tempos. 

De uma ciência que se concentrava na descrição e nos conhecimentos qualitativos, 
com o desenvolvimento na bioquímica e na biofísica, de processos experimentais e 
de mensuração, bem como da análise estatística, a biologia passou a ser um 
campo de conhecimento com leis gerais, o que alargou e aprofundou suas 
dimensões, tornando muito difícil para o professor decidir o que deve ser 
fundamental, portanto incluído em seu curso e o que deve ser acessório, podendo 
consequentemente ser deixado de lado (KRASILCHIK, 2004, p. 45). 

Essa expansão contribuiu para o caráter enciclopédico assumido pela 

prática pedagógica, inclusive pela falta de critérios de seleção que permitissem ao 

professor decidir o que era fundamental e o que era acessório. 

A esse caráter enciclopédico somou-se a questão do tempo escolar, 

obviamente insuficiente para abranger um currículo tão extenso. Assim, os 

professores justificavam sua prática a-histórica, cuja intenção era divulgar os 

resultados da ciência. 

Se, por um lado, os conteúdos se tornavam a-históricos e enciclopédicos, 

por outro, não se abria mão do conhecimento científico que garantia o objeto de 

estudo da Biologia. 

Estas Diretrizes Curriculares para o ensino de Biologia firmam-se na 

construção a partir da práxis do professor. Objetiva-se, portanto, trazer os conteúdos 

de volta para os currículos escolares, mas numa perspectiva diferenciada, em que 

se retome a história da produção do conhecimento científico e da disciplina escolar e 

seus determinantes políticos, sociais e ideológicos. 

A proposição dos conteúdos estruturantes na disciplina de Biologia sugere, 

inicialmente, a possibilidade de selecionar conteúdos específicos que farão parte da 

proposta curricular da escola. Outra possibilidade, igualmente importante, é 

relacionar os diversos conhecimentos específicos entre si e com outras áreas de 
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conhecimento, propiciando reflexão constante sobre as mudanças conceituais em 

decorrência de questões emergentes. 

Os quatro paradigmas metodológicos do conhecimento biológico, abordados 

anteriormente, o descritivo, o mecanicista, o evolutivo e o da manipulação genética 

representam um marco conceitual na construção do pensamento biológico 

identificado historicamente. De cada marco define-se um conteúdo estruturante e 

destacam-se metodologias de pesquisa utilizadas, à época, para compreender o 

fenômeno VIDA, e cuja preocupação está em estabelecer critérios para seleção de 

conhecimentos desta disciplina a serem abordados no decorrer do ensino médio.  

Embora os conteúdos estruturantes tenham sido identificados como 

concepções paradigmáticas do conhecimento biológico localizadas no tempo 

histórico, eles são interdependentes, pois se considera neste caso, o esforço 

empreendido para ampliar os modelos teóricos interpretativos de fatos e fenômenos 

naturais estudados pela Biologia. Essa concepção metodológica permite que um 

mesmo conteúdo específico seja estudado em cada um dos conteúdos 

estruturantes, considerando-se a abordagem histórica que determinou a constituição 

daquele conteúdo estruturante e o seu propósito.  

Assim, se o desenvolvimento dos conteúdos estruturantes se der de forma 

integrada, na medida em que se discuta um determinado conteúdo relacionado ao 

conteúdo estruturante Biodiversidade, por exemplo, requerem-se conhecimentos 

relacionados aos conteúdos estruturantes Mecanismos Biológicos e Organização 

dos Seres Vivos para compreender por que determinados fenômenos acontecem, 

como a VIDA se organiza na Terra e quais implicações dos avanços biológicos são 

decorrentes da manipulação do material genético, conteúdo este relacionado ao 

conteúdo estruturante Manipulação Genética. 

Pretende-se discutir o processo de construção do pensamento biológico 

presente na história da ciência e reconhecê-la como uma construção humana, como 

luta de ideias, solução de problemas e proposição de novos modelos interpretativos, 

não enfatizando somente seus resultados.  

As explicações para o surgimento e a diversidade da vida levam à 

proposição de conhecimentos científicos, os quais conviveram e convivem com 

outros sistemas explicativos, tais como: teológicos, filosóficos e artísticos.  
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Com a introdução de elementos da história, torna-se possível compreender 

que há uma ampla rede de relações entre a produção científica e o contexto social, o 

econômico, o político e o cultural, verificando-se que a formulação, a validade ou 

não das diferentes teorias científicas, estão associadas ao momento histórico em 

que foram propostas e aos interesses dominantes do período.  

Ao considerar o embate entre as diferentes concepções teóricas propostas 

para compreender um fato científico ao longo da história, torna-se evidente a 

dificuldade de consolidar novas concepções, em virtude das teorias anteriores, pois 

estas podem agir como obstáculos epistemológicos.  

Importa, então, conhecer e respeitar a diversidade social, cultural e as ideias 

primeiras do aluno, como elementos que também podem constituir obstáculos à 

aprendizagem dos conceitos científicos que levam à compreensão do conceito VIDA. 

Como recurso para diagnosticar as ideias primeiras do aluno é 

recomendável favorecer o debate em sala de aula, pois ele oportuniza análise e 

contribui para a formação de um sujeito investigativo e interessado, que busca 

conhecer e compreender a realidade. Dizer que o aluno deva superar suas 

concepções anteriores implica promover ações pedagógicas que permitam tal 

superação.  

Saviani (1997) e Gasparin (2002) apontam que o ensino dos conteúdos, 

neste caso conteúdos específicos de Biologia, necessita apoiar-se num processo 

pedagógico em que:  

• a prática social se caracterize como ponto de partida, cujo objetivo é 

perceber e denotar, dar significação às concepções alternativas do aluno 

a partir de uma visão sincrética, desorganizada, de senso comum a 

respeito do conteúdo a ser trabalhado; 

• a problematização implique o momento para detectar e apontar as 

questões a serem resolvidas na prática social e, por consequência, 

estabelecer que conhecimentos são necessários para a resolução 

destas questões e as exigências sociais de aplicação desse 

conhecimento; 

• a instrumentalização consiste em apresentar os conteúdos 

sistematizados para que os alunos assimilem e os transformem em 

instrumento de construção pessoal e profissional. Os alunos devem se 
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apropriar das ferramentas culturais necessárias à luta social para 

superar a condição de exploração em que vivem; 

• a catarse seja a fase de aproximação entre o conhecimento adquirido 

pelo aluno e o problema em questão. A partir da apropriação dos 

instrumentos culturais, transformados em elementos ativos de 

transformação social, o aluno passa a entender e elaborar novas 

estruturas de conhecimento, ou seja, passa da ação para a 

conscientização; 

• o retorno à prática social se caracterize pela apropriação do saber 

concreto e pensado para atuar e transformar as relações de produção 

que impedem a construção de uma sociedade mais igualitária. A visão 

sincrética apresentada pelo aluno no início do processo passa de um 

estágio de menor compreensão do conhecimento científico a uma fase 

de maior clareza e compreensão, explicitada numa visão sintética. O 

processo educacional põe-se a serviço da referida transformação das 

relações de produção. 

Ao adotar esta estratégia e ao retomar as metodologias que favoreceram a 

determinação dos marcos conceituais apresentados nestas Diretrizes Curriculares 

para o ensino de Biologia, propõe-se que sejam considerados os princípios 

metodológicos usados naqueles momentos históricos, porém, adequados ao ensino 

da atualidade.  

Para cada conteúdo estruturante, propõe-se trabalhar os seguintes 

aspectos:  

 

 

5.1     ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 

 

O trabalho pedagógico neste conteúdo estruturante deve ser permeado por 

uma concepção metodológica que permita abordar a classificação dos seres vivos 

como uma das tentativas de conhecer e compreender a diversidade biológica 

considerando, inclusive, a história biológica da VIDA. Desse modo, fica evidente a 

impossibilidade de discutir a classificação sem considerar as contribuições dos 

estudos sobre filogenética.  
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5.2     MECANISMOS BIOLÓGICOS 

 

Neste conteúdo estruturante é importante que o professor considere o 

aprofundamento, a especialização e o conhecimento objetivo dos mecanismos 

biológicos. Para que se compreendam os sistemas vivos como fruto da interação 

entre seus elementos constituintes e da interação destes com os demais 

componentes do meio, é importante adotar concepções metodológicas que 

favoreçam o estabelecimento de relações entre os diversos mecanismos de 

funcionamento e manutenção da vida.  

 

 

5.3     BIODIVERSIDADE  

 

Nestas Diretrizes, pretende-se que as reflexões propostas pelo trabalho 

pedagógico neste conteúdo estruturante sejam permeadas por uma concepção 

metodológica que permita abordar as contribuições de Lamarck e Darwin para 

superar as ideias fixistas já superadas há muito pela ciência e supostamente pela 

sociedade. Pretende-se a superação das concepções alternativas do aluno, com a 

aproximação das concepções científicas, procurando relacionar os conceitos da 

genética, da evolução e da ecologia, como forma de explicar a diversidade dos seres 

vivos. 

 

 

5.4     MANIPULAÇÃO GENÉTICA  

 

Ao propor este conteúdo estruturante pretende-se que o trabalho 

pedagógico seja permeado por uma concepção metodológica que permita a análise 

sobre as implicações dos avanços biológicos que se valem das técnicas de 

manipulação do material genético para o desenvolvimento da sociedade.  

Ao utilizar a problematização como uma abordagem metodológica no 

desenvolvimento dos quatro conteúdos estruturantes, parte-se do princípio da 

provocação e mobilização do aluno na busca por conhecimentos necessários para 

resolver problemas. Estes problemas relacionam os conteúdos da Biologia ao 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

302 

cotidiano do aluno para que ele busque compreender e atuar na sociedade de forma 

crítica.  

Atenção especial deve ser dada à maneira como os recursos pedagógicos 

serão trabalhados e aos critérios político-pedagógicos da seleção destes recursos, 

de modo que eles contribuam para uma leitura crítica e para os recortes necessários 

dos conteúdos específicos identificados como significativos para o ensino médio. 

O uso de diferentes imagens em vídeo, transparências, fotos, textos de 

apoio usados com frequência nas aulas de Biologia, requerem a problematização 

em torno da demonstração e da interpretação. Analisar quais os objetivos e 

expectativas a serem atingidas, além da concepção de ciência que se agrega às 

atividades que utilizam estes recursos, pode contribuir para a compreensão do papel 

do aluno frente a tais atividades.  

Estratégias de ensino como a aula dialogada, a leitura, a escrita, a atividade 

experimental, o estudo do meio, os jogos didáticos, entre tantas outras, devem 

favorecer a expressão dos alunos, seus pensamentos, suas percepções, 

significações, interpretações, uma vez que aprender envolve a produção/criação de 

novos significados, pois esse processo acarreta o encontro e o confronto das 

diferentes ideias propagadas em sala de aula.  

Práticas tão comuns em sala de aula, a leitura e a escrita merecem atenção, 

porque por um lado são repletas de significações e por outro podem levar a 

interpretações equivocadas do conhecimento científico. Elas são demarcadoras do 

papel social assumido pelo professor e pelos alunos e devem ser pensadas a partir 

do significado das mediações, das influências e incorporações que os alunos 

demonstram. 

As atividades experimentais, sejam elas de manipulação de material ou 

demonstrativa, também representam importante estratégia de ensino. Para a 

realização dessas atividades, não é preciso um aparato experimental sofisticado, 

mas a organização, discussão e análise, de procedimentos que possibilitem a 

interação com fenômenos biológicos, a troca de informações entre os grupos que 

participam da aula e, portanto, a emergência de novas interpretações.  

De acordo com estas Diretrizes, as atividades experimentais podem ser o 

ponto de partida para desenvolver a compreensão de conceitos ou permitir a 

aplicação das ideias discutidas em aula, de modo a levar os alunos a aproximarem 
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teoria e prática e, ao mesmo tempo, permitir que o professor perceba as explicações 

e as dúvidas manifestadas por seus alunos. 

Nas atividades experimentais demonstrativas é preciso permitir a 

participação do aluno e não apenas tê-lo como observador passivo. Algumas vezes, 

a atividade prática demonstrativa implica a ideia da existência de verdades definidas 

e formuladas em leis já comprovadas, isto é, uma ciência de realidade imutável.  

De outro lado, a atividade experimental, como resolução de problemas ou de 

hipóteses, pode trazer uma concepção de ciência diferente, como interpretação da 

realidade, de maneira que as teorias e hipóteses são consideradas explicações 

provisórias. Nesse caso, estabelece-se maior contato do aluno com o experimento e 

com a atitude científica. 

Outra estratégia que, além de integrar conhecimentos, veicula uma 

concepção sobre a relação ser humano-ambiente e possibilita novas elaborações 

em pesquisa, é o estudo do meio. Este estudo pode ocorrer em locais como: 

parques, praças, terrenos baldios, praias, bosques, rios, zoológicos, hortas, 

mercados, aterros sanitários, fábricas, etc. Também os jogos didáticos contribuem 

para gerar desafios, conforme Moura (1994), o jogo é considerado uma estratégia 

impregnada de conteúdos culturais a serem veiculados na escola. Ele detém 

conteúdos com finalidade de desenvolver habilidades de resolução de problemas, o 

que representa a oportunidade de traçar planos de ações para atingir determinados 

objetivos. 

Ainda com relação à abordagem metodológica, é importante que o professor 

de Biologia, ao elaborar seu plano de trabalho docente, garanta o previsto na Lei n. 

10.639/03 que torna obrigatória a presença de conteúdos relacionados à história e 

cultura afro-brasileira e africana. Igualmente deve ser resguardado o espaço para 

abordagem da história e cultura dos povos indígenas, em concordância com a Lei n. 

11.645/08.  

A abordagem pedagógica sobre a história e cultura afro-brasileira e africana, 

bem como, sobre a cultura indígena, poderá ser desenvolvida por meio de análises 

que envolvam a constituição genética da população brasileira. Os conteúdos 

específicos a serem trabalhados devem estar relacionados tanto aos conteúdos 

estruturantes quanto aos conteúdos básicos da disciplina de forma contextualizada, 

favorecendo a compreensão da diversidade biológica e cultural.  
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Quanto ao trabalho envolvendo a educação ambiental, em concordância 

com a Lei n. 9.795/99 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, este 

deverá ser uma prática educativa integrada, contínua e permanente no 

desenvolvimento dos conteúdos específicos. Portanto é necessário que o professor 

contextualize esta abordagem em relação aos conteúdos estruturantes, de tal forma 

que os conteúdos específicos sobre as questões ambientais não sejam trabalhados 

isoladamente na disciplina de Biologia.  
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6       AVALIAÇÃO  

 

A avaliação é um dos aspectos do processo pedagógico que mais carece de 

mudança didática para favorecer uma reflexão crítica de ideias e modificar 

comportamentos docentes de “senso comum” muito persistentes (CARVALHO & 

GIL-PÉREZ, 2001). 

As concepções reducionistas e simplistas do processo avaliativo requerem 

análise e questionamento. De acordo com Carvalho & Gil-Pérez (2001), ainda estão 

no “senso comum” do ambiente escolar as seguintes noções: 

• é fácil avaliar os conhecimentos científicos, devido a sua precisão e 

objetividade; 

• o fracasso é inevitável, pois a Biologia tem conhecimentos difíceis, que 

não estão ao alcance de todos. Ao se aprovar demais, a disciplina é uma 

“brincadeira”; então, convém ser “exigente” desde o início; 

• tal fracasso, por vezes muito elevado, pode ser atribuído a fatores 

extraescolares, como capacidade intelectual e ambiente familiar; 

• a prova deve ser discriminatória e produzir uma distribuição de notas em 

escala descendente; 

• a função essencial da avaliação é medir a capacidade e o 

aproveitamento do aluno, destinando-o à promoção e seleção 

classificatória de cunho autoritário. 

A superação deste senso comum implica em estudos, pesquisas e análises 

de resultados que permitam a elaboração de programas de formação continuada 

para os professores envolvidos no processo ensino-aprendizagem, a fim de 

possibilitar a elaboração de uma concepção de avaliação adequada à realidade 

escolar da qual participa. 

Muitos professores mantêm-se crédulos ao sistema de avaliação 

classificatório por acreditar ser este a garantia de um ensino de qualidade que 

resguarde um saber competente dos alunos (HOFFMANN, 2003).  

Quando a concepção de avaliação é, tão somente classificatória, pautada 

em critérios que visam medir o aproveitamento, identifica-se erros, dificuldades de 

aprendizagem, porém, não se sabe o que fazer com as informações levantadas e os 
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professores acabam por não se preocuparem em “auxiliar o aluno a resolver suas 

dificuldades ou a avançar no seu conhecimento” (HOFFMANN, 2003, p. 121).  

Tomando por base as análises desenvolvidas pelas autoras Carvalho e 

Hoffmann, considera-se a necessidade de envolvimento dos professores na análise 

crítica da própria avaliação. Conforme Carvalho & Gil-Pérez (2001) é preciso que os 

professores se envolvam numa análise crítica que considere a avaliação em Biologia 

um instrumento de aprendizagem que forneça um feedback adequado para 

promover o avanço dos alunos. Ao considerar o professor corresponsável pelos 

resultados que os alunos obtiverem o foco da pergunta muda de “quem merece uma 

valorização positiva e quem não“ para ”que auxílio precisa cada aluno para continuar 

avançando e alcançar os resultados desejados”. Além disso, incentivar a reflexão, 

por parte do professor, sobre sua própria prática. 

Nestas Diretrizes, ao assumir fundamentos teórico-metodológicos que 

garantam uma abordagem crítica para o ensino de Biologia, propõe-se um trabalho 

pedagógico em que se perceba o processo cognitivo contínuo, inacabado, portanto, 

em construção.  

Nesta perspectiva, a avaliação como momento do processo ensino 

aprendizagem, abandona a ideia de que o erro e a dúvida constituem obstáculos 

impostos à continuidade do processo. Ao contrário, o aparecimento de erros e 

dúvidas dos alunos constituem importantes elementos para avaliar o processo de 

mediação desencadeado pelo professor entre o conhecimento e o aluno. A ação 

docente também estará sujeita a avaliação e exigirá observação e investigação 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

Deste modo, na disciplina de Biologia, avaliar implica um processo cuja 

finalidade é obter informações necessárias sobre o desenvolvimento da prática 

pedagógica para nela intervir e reformular os processos de ensino-aprendizagem. 

Pressupõe-se uma tomada de decisão, em que o aluno também tome conhecimento 

dos resultados de sua aprendizagem e organize-se para as mudanças necessárias. 

Destaca-se que este processo deve procurar atender aos critérios para a 

verificação do rendimento escolar previstos na LDB n. 9394/96 que considera a 

avaliação como um processo “contínuo e cumulativo, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos”. 
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Enfim, adota-se como pressuposto a avaliação como instrumento analítico 

do processo de ensino aprendizagem que se configura em um conjunto de ações 

pedagógicas pensadas e realizadas ao longo do ano letivo, de modo que 

professores e alunos tornam-se observadores dos avanços e dificuldades a fim de 

superarem os obstáculos existentes. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE CIÊNCIAS – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

 

A disciplina de Ciências, dentro de um contexto histórico, visa propor uma 

abordagem crítica e histórica dos conteúdos, onde sejam priorizados os 

conhecimentos científicos, físicos, químicos e biológicos para o estudo dos 

fenômenos naturais, assim como a articulação entre a ciência, tecnologia e 

sociedade e as implicações daí recorrentes. 

Desde a pré-história, o ser humano buscou entender os fenômenos naturais, 

seja no céu, animais, plantas, criou instrumentos e técnicas de observações ao 

longo do tempo, intensificando a construção da ciência como um todo.  

A Ciência provou que os avanços  científicos determinaram o crescimento e 

o desenvolvimento da humanidade em inúmeras áreas, oferecendo meios para que 

houvesse melhora nas condições de vida no planeta. Apesar dela constituir um 

conhecimento especializado, está presente na vida cotidiana aproximando o que é 

científico do senso comum. 

É uma disciplina com construção humana coletiva, do qual participam a 

imaginação, a intuição e a emoção. A comunidade científica sofre a influência do 

contexto social, histórico e econômico em que está inserida. Ela contribui para a 

formação da cidadania na media que favorece a participação dos alunos na vida 

comunitária. 

Portanto, não existem  neutralidade e objetividade absolutas: fazer Ciência 

exige escolhas e responsabilidades humanas. As afirmações científicas são 

provisórias e nunca podem ser aceitas como completas e definitivas.  

Atualmente, a sociedade, está exigindo um questionamento maior dos 

indivíduos sobre a utilização racional dos recursos da natureza e sobre os problemas 

que envolvem as relações entre Ciência, Ser Humano e Ambiente. 

A Ciência tem como finalidade a intenção de contribuir na formação de 

indivíduos com visão ampla do mundo, capazes de intervir na transformação do 
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meio em que vivem, de forma racional criando uma consciência de responsabilidade 

para que não se negue as gerações futuras o direito a própria vida.  

Deve mobilizar o aluno a aprender em situações reais, em casa, no trabalho, 

na cidade no lazer, etc., preparando-o para a vida, para a coletividade, 

impulsionando assim o avanço da sociedade. 
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2       OBJETIVOS 

 

Os Objetivos Gerais de Ciências no Ensino Fundamental são elaborados 

para que o aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo 

e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando os conhecimentos de natureza 

científica e tecnológica.  

Desta forma, o ensino de Ciências deverá estar organizado para que o final 

do Ensino Fundamental o aluno tenha desenvolvido as seguintes capacidades:  

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

sociedade como agente e paciente de informações do mundo em que 

vive, em relação essencial com os demais seres vivos e outros 

componentes do ambiente; 

 Valorizar e preservar a natureza e os seres vivos, compreendendo a 

importância dos recursos naturais e a manutenção do equilíbrio 

ambiental; 

 Compreender a tecnologia como meio, para suprir necessidades e 

melhorar as condições de vida, considerando princípios éticos para 

avaliar as práticas tecnológicas envolvidas em qualquer circunstância; 

 Questionar a política de saúde do Brasil procurando soluções para 

elevar o nível de qualidade de vida principalmente no aspecto preventivo 

de atendimento à população; 

 Oportunizar ao aluno o desenvolvimento da curiosidade do interesse da 

mobilização para busca e organização de informações, ou seja, permitir 

que o aluno estabeleça relações entre o mundo natural (conteúdo da 

Ciência) o mundo construído pelo homem(Tecnologia) e seu 

cotidiano(Sociedade); 

 Identificar as relações entre o conhecimento científico e o 

desenvolvimento tecnológico, considerando a preservação, as condições 

da vida e as concepções de desenvolvimento sustentável; 

 Preparar o estudante para a cidadania no sentido holístico, aprimorando-

o como ser humano, solidário e consciente; 

 Conhecer e compreender as transformações e principalmente a 

integração entre os Sistemas que compõem o corpo humano, suas 
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funções de nutrição, coordenação, relação, regulação e reprodução, 

bem como as questões relacionadas à saúde e a sua manutenção, 

especialmente através da preservação; 

 Analisar os problemas globais, levando o aluno a se posicionar de 

maneira a perceber que suas atitudes estão entre as possíveis soluções, 

como por exemplo, optar por não consumir um produto que agride o 

meio ambiente buscando produtos alternativos. 
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3       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 

 

3.1     5ª SÉRIE 
 

TERRA E UNIVERSO 
                                                                                                                        

 Astronomia:  aspectos históricos. 

 Matéria e Energia: elementos básicos do universo - 

considerações gerais. 

 Sistema solar: 

o Sol: fonte de luz e 

calor; 

o Importância e influência do sol; 

o Planetas e satélites: considerações  básicas; 

 Influência do sol e da lua sobre o meio físico e os seres vivos. 

 Astronáutica 

 

TERRA 

 Biosfera – relações de interdependência (sol, água, solo, ar, seres vivos - 

homem). 

o Meio biológico: seres vivos- características gerais; 

o Ecologia: ecossistemas, cadeias e teias alimentares; 

o Transformações químicas e biológicas; 

1. Meio físico: água, solo, ar. Composição básica e propriedades. 

2. Litosfera – conceito, tipos de rochas, cuidados com o solo -

desmatamento, contaminação,  erosões e saúde do solo – 

verminoses, poluição, saneamento básico; 

 Hidrosfera – composição, propriedades, mudanças de estado físico: 

influência da temperatura (calor) e pressão. – importância e relação com 

o homem (clima); 

 Fotossíntese: conversão de energia luminosa em energia química     

(alimentos) – cadeia alimentar.- importância; 

 Transformação de matéria em energia. – combustão: importância e 

relações com o homem. – respiração: liberação de energia às funções 
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vitais – fermentação: caracterização, importância e relações com o 

homem e saúde da água, microorganismos – diversidade – 

características básicas.  

 

Relações com o meio ambiente:  

 Desperdícios de água e energia; 

 Atmosfera – composição, propriedades e saúde do ar;  

 Influência ar na saúde do homem: poluição e contaminação - 

considerações gerais; 

 Introdução a orientação sexual (Projeto CEPAC); 

 Prevenção ao uso de drogas; 

 

 

3.2      6ª SÉRIE 

VIDA E AMBIENTE 

 Características gerais dos seres vivos 

 Origem da vida 

 Evolução 

o Adaptação; 

o Seleção Natural; 

o Biociclos; 

 Seres vivos - classificação – características básicas; 

 Vírus: diversidade e características; 

 Reinos: monera, protista, fungos, vegetais e animais; 

 Microorganismos 

o Bactérias - características, tipos de bactérias, utilidade e 

principais doenças; 

o Protozoários – características principais e doenças; 

o Fungos – principais características, tipos de fungos, utilidades e 

nocividades; 

o Animais 

 Principais ramos dos animais: invertebrados e vertebrados; 
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 Características básicas: 

 Morfologia e fisiologia; 

 Alimentação – digestão, cadeia alimentar; 

 Respiração, circulação, excreção, locomoção;                                      

Coordenação e relação com o meio ambiente: sistema 

nervoso e  

 órgãos dos sentidos; 

 Reprodução e hereditariedade; 

 Hibridação, inseminações artificiais; 

 Criação de animais (clonagem); 

 Parasitoses – principais doenças regionais e nacionais: animais, fungos, 

bactérias e vírus; 

 

 Preservação de fauna. 

 Vegetais : características, tipos de vegetais; 

Criptógamas e Fanerógamas: 

 Raiz, caule e folha: absorção de água e sais minerais(osmose), 

condução de seiva, armazenamento, fotossíntese (cadeia alimentar), 

respiração, transpiração, gutação; 

 Flor, fruto e semente; 

 Reprodução e hereditariedade: polinização, fecundação, formação do 

fruto e semente-disseminação; 

 Ação dos fitohormônios: naturais e sintéticos; 

 Sementes – Hibridação; 

o Conservação ambiental; 

o Problemas ambientais x economia; 

o Cultivos de plantas; 

o Plantas tóxicas e medicinais; 

o Agrotóxicos x agentes biológicos; 

o Adubação orgânica e inorgânica; 

o Preservação da flora; 
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3.3     7ª SÉRIE 

SER HUMANO E O AMBIENTE 

 

 Aspectos gerais do corpo humano 

Homem – relações biológicas e sociais na biosfera: (sol, água, solo, ar, 

seres vivos – homem); 

         Níveis de organização do organismo humano: 

 Organismo – sistemas – órgãos -  tecidos – células; 

 célula: aspectos morfo-fisiológicos básicos, obtenção , transporte e 

transformação de energia e reprodução celular; 

Reprodução e hereditariedade 

Necessidade da continuidade da espécie – relação funcional com outros 

sistemas: 

 Aspectos morfo-fisiológicos básicos do sistema reprodutor e mudanças 

do organismo durante o crescimento; 

 Genética: 

 Conceito, importância e evolução da genética (implicações sociais); 

 Conceitos básicos da genética; 

 Cromossomos, DNA, gens; 

 Determinação do sexo, gêmeos; 

 1ª lei de Mendel: grupos sangüíneos, Fator RH, outras características; 

 Mutações: aberrações humanas; 

            

Educação sexual: 

 Necessidade do conhecimento básico sobre reprodução humana: 

fecundação, gravidez, parto; 

 Métodos anticoncepcionais: naturais e artificiais, aborto; 

 Doenças sexualmente transmissíveis, prevenção e profilaxia; 

Alimentação 

Necessidade de substâncias químicas no organismo: 

 Substâncias orgânicas: proteínas, glicídios, lipídios, vitaminas – origem 

e propriedades – cadeia alimentar; 
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 Tipos e funções dos alimentos;  

 Transformações físicas e químicas dos alimentos – digestão: aspectos 

morfo-fisiológicos básicos; 

 Alimentação; 

 Necessidade da alimentação balanceada.- cesta básica; 

 Aleitamento materno; 

 Desnutrição – mortalidade infantil; 

 Higiene dos alimentos: cuidados, preparação, conservação, parasitoses; 

 Alimentos naturais e industrializados: aditivos alimentares e agrotóxicos; 

 Higiene bucal – disfunções do sistema digestório; 

 Produção e abastecimento; 

 

Respiração 

 Necessidade de energia: respiração aeróbia e anaeróbia; 

 Transformações físicas e químicas da respiração – aspectos morfo-

fisiológicos básicos do sistema respiratório; 

 Respiração; 

 Qualidade do ar respirado; 

 Poluição e intoxicação: ambiental e no trabalho, doenças – sistema 

respiratório, circulatório, visão, pele, aberrações genéticas; 

 Contaminação do ar - bacterioses e viroses; 

 Tabagismo; 

 

Circulação 

Necessidade do transporte de substâncias no organismo: 

 Relação funcional do sistema circulatório, digestivo e respiratório; 

 Aspectos morfo-fisiológicos do sistema circulatório – princípio de bomba 

aspirante e premente; 

 Sangue: pressão sangüínea, funções das células sangüíneas; 

 Circulação; 

 Hemorragias – primeiros socorros; 
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Excreção 

 Relação funcional do sistema excretor com o sistema circulatório; 

 Aspectos morfo-fisiológicos básicos do sistema excretor; 

 Excreção; 

 Disfunções do sistema excretor; 

      

Coordenação – integração do organismo e relação com o meio: 

 Relação funcional do sistema nervoso com os demais sistemas do 

organismo; 

 Aspectos morfo-fisiológicos básicos do sistema nervoso; 

 Aspectos morfo-fisiológicos básicos do sistema endócrino – controle de 

funções orgânicas; 

 

Necessidade de percepção e movimento para a relação com o meio: 

 Órgãos dos sentidos – aspectos morfo-fisiológicos básicos e relações 

com os principais agentes ambientais: luz, calor, som, químicos, 

radioativos, seres vivos, homem, etc; 

 Visão e audição – defeitos visuais, defeitos auditivos, causas e 

implicações; 

 Queimaduras – câncer de pele; 

 Fraturas – primeiros socorros; 

 Movimento: relação funcional do sistema ósseo-muscular com outros 

sistemas; 

 Aspectos morfo-fisiológicos básicos do sistema ósseo-muscular; 

 Coordenação; 

 Drogas – efeito sobre o sistema nervoso e o organismo em geral: droga 

propriamente dita, automedicação; 
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3.4     8ª SÉRIE 

TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

INTRODUÇÃO À QUÍMICA 

 História da Química; 

 A química no cotidiano – a química e o meio ambiente; 

 Matéria e Energia – fenômenos químicos e físicos; 

 Propriedades da matéria; 

 Estados físicos da matéria – mudanças de estado físico; 

 Mudanças dos estados físicos da matéria; 

 Substâncias e misturas – simples e compostas e misturas homogêneas e 

heterogêneas; 

 Átomo – história e características dos átomos; 

 Molécula; 

 Número atômico e número de massa; 

 Tabela periódica – classificação dos elementos químicos, símbolos e uso 

da tabela; 

 Ligações químicas – iônica, covalente e metálica; 

 Funções químicas – ácidos, bases, sais e óxidos; 

 Reações químicas – equilíbrio de uma  equação química, tipos, leis e 

velocidade das reações; 

 Introdução à Física. – importância, divisões; 

 Transformações de unidades; 

 Grandezas físicas- unidades de medida; 

 Cinemática – movimento, tipos de movimento, queda dos corpos, 

velocidade média; 

 Movimento  uniforme, movimento variado e movimento  uniformemente 

variado; 

 Dinâmica – forças e movimentos, elementos de uma força, Leis de 

Newton; 

 Trabalho e Potência – conceito, atrito, unidades de potência; 

 Energia e máquinas – transformação de energia, tipos de máquinas; 

 Termologia – energia térmica; 
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 Energia sonora – acústica, som, velocidade da onda; 

 Energia luminosa – fontes de luz, óptica; 

 Eletricidade e magnetismo – fenômenos elétricos, eletrostática, campo 

magnético; 

 Ondas; 

 Som; 

 Instrumentos ópticos. 
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4       METODOLOGIA 

 

A disciplina de Ciências, tendo como objeto de estudo os Fenômenos 

Naturais: físicos, químico s e Biológicos, deve ser estuda a partir de conteúdos 

abordados de forma articulada, em numa perspectiva crítica e histórica, 

considerando a necessidade de contextualização, evitando a abordagem tradicional 

de repasse de conteúdos do livro didático. 

A Ciência deve ser concebida no processo Ensino- Aprendizagem, como 

uma construção humana, cujos os conhecimentos científicos são passíveis de 

alterações e marcados por intensas relações de poder. 

Visando a abordagem crítica e articulada, são propostos conteúdos 

estruturantes, dos quais ramificam-se os conteúdos específicos a serem trabalhados 

considerando a prática social do aluno. 

Para evitar uma abordagem descontextualizada, fragmentada por série, os 

conteúdos específicos serão trabalhados ao longo do Ensino Fundamental, 

respeitando –se o nível cognitivo de cada turma, a realidade local, a diversidade 

cultural e as diferentes formas de apropriação dos saberes pelos educandos. 

Os encaminhamentos metodológicos, portanto, devem considerar o 

dinamismo e a provisoriedade da Ciência, cujas as práticas e descobertas estão 

constantemente sendo substituídas por outras mais modernas. Assim, os conteúdos 

específicos devem estar relacionados entre si, com os conteúdos estruturantes, com 

outras disciplinas e com elementos científicos, tecnológicos e sociais. 

O professor deve provocar discussões, análises e reflexões, valorizando o 

conhecimento empírico do aluno para chegar ao conhecimento historicamente 

produzido. 

O laboratório (desde que não trabalhado por si só), aulas práticas, pesquisas 

e trabalhos de campo, entrevistas, problematizações, observações, visitas, projetos 

individuais e em grupos, palestras, fóruns, debates, seminários, conversações, 

músicas, desenhos, maquetes, experimentos, relatórios, dramatizações, histórias em 

quadrinhos, painéis, murais, exposições e feiras, dentre outros, são recursos que 

podem ser utilizados evitando-se a forma reducionista de repasse de livros didáticos. 

Comparações de acontecimentos científicos- passado, presente e futuro –também 
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devem estar entre as formas de convite para a aprendizagem, assim como a 

utilização das tecnologias encontradas na escola (recursos áudio- visuais). 

Os registros são importantes, mas que não sejam usados como cópia de 

texto do livro ou do quadro, numa informação desprovida de motivo para incentivo 

ao interesse do aluno, em aulas monótonas e cansativas. 

Salientamos, que os temas propostos devem ser flexíveis o suficiente para 

abrigar a curiosidade e as dúvidas do educando, para que a compreensão dos 

conceitos evidenciem a importância da montagem do método científico, exigindo o 

desenvolvimento de atitudes/ procedimentos para a solução e interpretações dos 

fenômenos envolvidos.  
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5       CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

             

A  Avaliação é a reflexão transformadora em ação, pois subsidia decisões a 

respeito da aprendizagem dos educandos, tendo em vista garantir a qualidade do 

processo educativo. Por meio dela, os sujeitos escolares sabem como está 

aprendizagem dos alunos e também podem ter indícios de como está o ensino, para 

a escola refletir e melhorar a Prática Pedagógica. 

A  Avaliação do Processo Pedagógico é feita em uma interação diária do 

professor com a classe e em procedimentos que permitam verificar a apropriação 

dos conteúdos específicos trabalhados. Torna-se imprescindível, assim, a coerência 

entre planejamento, metodologia utilizada e o Processo Avaliativo, afim de que os 

critérios de avaliação estejam ligados aos propósitos do Processo Pedagógico, à 

aquisição dos conteúdos específicos a ampliação de seu referencial de análise 

crítica da realidade. 

O Processo Avaliativo dar-se-à de forma sistemática e a partir de critérios de 

avaliação que considerem os conhecimentos acumulados, a prática social, relações 

e interações estabelecidas em seu processo cognitivo, no cotidiano escolar e fora 

dele. Por meio de instrumentos avaliativos os alunos poderão expressar os avanços 

na aprendizagem, assim como seu desempenho e dificuldades.  

Para atender ao que se propõe, são necessários meios, recursos e 

instrumentos avaliativos diversificados. A coerência entre os critérios propostos e a 

natureza dos instrumentos avaliativos é fundamental para propiciar uma avaliação 

real do progresso cognitivo dos alunos.  
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – 

ESPANHOL – ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

As sociedades contemporâneas não podem sobreviver isoladas: é 

fundamental que se relacionem, atravessem fronteiras geopolíticas e culturais, 

comuniquem-se e entendam-se mutuamente. Possibilitar aos alunos que utilizem 

uma língua estrangeira  em situações de comunicação, é inseri-los na sociedade 

como participantes ativos, não limitados às suas comunidades locais, mas capazes 

de se relacionar com outras comunidades e outros conhecimentos. 

A língua estrangeira também pode ser propiciadora da construção das 

identidades dos alunos como cidadãos ao oportunizar o desenvolvimento da 

consciência sobre o papel exercido pelas línguas estrangeiras na sociedade 

brasileira e no panorama internacional, favorecendo ligações entre a comunidade 

local e planetária. 

A maior preocupação no trabalho com a língua estrangeira é com a 

formação da cidadania, ou seja: formar o indivíduo para  a participação efetiva na 

sociedade, formação integral do ser humano, formação do educando numa 

dimensão sócio-cultural e histórica, possibilitar a ampliação da percepção do homem 

como um ser integrante de um todo dinâmico e complexo, formação humana, onde 

se possibilite inserção social, econômica e política  e também a formação do cidadão 

crítico. 

O princípio de formação para a cidadania, apontado como o objetivo maior 

da língua estrangeira será fundamental no trabalho com a disciplina, pois o seu 

ensino-aprendizagem deverá ultrapassar as questões técnicas e instrumentais e se 

centrar na educação. O professor de língua estrangeira deverá., acima de tudo, ser 

um educador, ensinar a seus alunos maneiras de construir significados, elaborar 

procedimentos interpretativos e construir sentidos do mundo e no mundo. 

A teoria que está por detrás e perpassa toda a elaboração é orientada pelas 

contribuições dos teóricos russos do Círculo de Bakhtin (Voloshinov, Medvedev e 
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Bakhtin), que definem a linguagem a partir de uma concepção interacionista. Em 

suas teorias, o conceito de linguagem é mais que um conjunto de normas e formas, 

mais que uma manifestação psíquica e individual: ela é entendida como uma 

produção construída nas interações sociais, marcadamente dialogistas, é um espaço 

de construções discursivas inseparáveis das comunidades que as constroem e que 

são por ela construídas. É na língua que se percebe, se entende e se constrói a 

realidade. 

Apropriar-se do conhecimento por meio do aprendizado das línguas 

estrangeiras  permite que o aluno faça uma análise mais acurada do seu contexto 

social, ao compará-lo com outras culturas e visões de mundo. 

Apresentar ao aluno apenas o discurso que tenta explicar o funcionamento 

da língua e as regras formais de gramática é muito pouco, pois este procedimento 

não corresponde à realidade cotidiana cultural dos países que vivenciam a língua 

estrangeira em meta.. É preciso trabalhar a língua enquanto discurso entendido 

como prática social significativa   (oral e / ou escrita), pois como afirma Voloshinov: 

“...O essencial na tarefa de decodificação não consiste em reconhecer a forma 

utilizada, mas compreendê-la num contexto  concreto preciso, compreender sua 

significação numa enunciação particular.” (Voloshinov, 1992). 

Portanto, é preciso proporcionar ao aluno uma prática significativa, na qual 

ele tenha acesso a discursos variados, orais e escritos, na língua estrangeira e com 

o que possa se sentir inserido numa determinada realidade e capaz de interagir com 

ela, só assim ele teria a possibilidade de ampliar seu conhecimento de mundo e 

desenvolver seu espírito crítico com relação ao outro e a si mesmo. 

A competência lingüística deve ser voltada para o uso efetivo da língua e 

não apenas para o estudo da “ língua pela língua”, para a busca da interação e não  

apenas da precisão, para a autenticidade da língua e contextos, atendendo às 

necessidades dos alunos no mundo real. 
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2      OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

O objetivo maior do Ensino Médio é formar um sujeito crítico, apto para 

enfrentar o mundo e capaz de atuar criticamente na sociedade . 

Para que tal objetivo seja alcançado através da LEM, transmitir apenas 

conhecimentos formais de gramática aos educandos é muito  pouco, pois o  ensino 

de língua estrangeira deve proporcionar subsídios para que os alunos sejam 

capazes  de atribuir e produzir significados na língua meta e que ao entrar em 

contato com uma língua estrangeira, o mesmo esteja inserido num contexto e numa 

situação concreta, a fim de perceber que uma forma lingüística não possui um único 

significado e um único uso, mas é flexível e variável. 

O conhecimento de uma língua estrangeira colabora para elaboração da 

consciência da própria identidade, pois o aluno consegue perceber que ele também 

é um sujeito histórico e socialmente constituído, cumprindo assim, o objetivo 

fundamental da língua estrangeira  que é contribuir para que o aluno perceba as 

diferenças entre os usos, as convenções e os valores de seu grupo social e os da 

comunidade que usa a língua estrangeira. Percebe que não existe uma cultura 

melhor que a outra, mas diferentes possibilidades que os  seres humanos elegem 

para regular  suas vidas. 

Para Meireles (2002), o objetivo maior da aprendizagem na linguagem 

comunicativa é a produção de significados e são considerados, além da gramática, o 

contexto sócio-lingüístico, os papéis dos falantes na situação, os meios lingüísticos e 

paralingüísticos (gestos, interjeições, etc.), assim como a tipologia textual e 

estruturas típicas de comunicação. A cultura funciona como pano de fundo para 

todas as interações. O aluno amplia suas experiências culturais ao comparar e 

contrastar sua cultura com a estrangeira, utilizando-se materiais autênticos como 

música, anúncios publicitários, etc. 

O centro da aula se desloca do professor, que perde seu papel de 

autoridade detentora do conhecimento, para o aluno, que é visto como agente do 

processo de aprendizagem. 

Embora o interacionismo seja a base das propostas de ensino veiculadas 

nos últimos anos, nota-se que em nossas salas de aula ainda prevalece uma prática 

centrada em questões gramaticais deslocadas de seu contexto de uso e os textos 
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funcionam como meros pretextos para se trabalhar questões gramaticais ou funções 

da língua e a cultura. 
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3       CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

O Conteúdo Estruturante está relacionado com o momento histórico-social. 

Ao tomar a língua como interação verbal, como espaço de produção de sentidos, 

buscou-se um conteúdo que atendesse a essa perspectiva. Sendo assim, define-se 

como Conteúdo Estruturante da Língua Estrangeira Moderna o Discurso como 

prática social. A língua será tratada de forma dinâmica, por meio de leitura, de 

oralidade e de escrita que são as práticas que efetivam o discurso.  

A palavra discurso inicialmente significa curso, percurso, correr por, 

movimento. Isso indica que a postura frente aos conceitos fixos, imutáveis, deve ser 

diferenciada. De acordo com Stam (2000, p. 32), “a linguagem, em Bakhtin, não é 

um sistema acabado, mas um contínuo processo de vir a ser”. A língua não é algo 

pronto, à disposição dos falantes, mas algo em que eles “ingressam numa corrente 

móvel de comunicação verbal”. A consciência só é adquirida por meio da linguagem 

e é através dela que os sujeitos começam a intervir no real.  

Ao contrário de uma concepção de linguagem que centraliza o ensino na 

gramática tradicional, o discurso tem como foco o trabalho com os enunciados (orais 

e escritos). O uso da língua efetua-se em forma de enunciados, uma vez que o 

discurso também só existe na forma de enunciados (RODRIGUES, 2005). O 

discurso é produzido por um “eu”, um sujeito que é responsável por aquilo que fala 

e/ou escreve. A localização geográfica, temporal, social, etária também são 

elementos essenciais na constituição dos discursos. 

 

 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 semãnticos;  
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 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  

 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 semãnticos;  

 Recursos estilísticos( figuras de linguagem);  

 Marcas linguísticas: particularidades da língua, pontuação; recursos 

gráficos (como aspas, travessão, negrito);  

 Variedade linguística;  

 Ortografia;  

 Acentuação gráfica. 
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 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. 
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4 METODOLOGIA  

 

No ensino de língua estrangeira não deverão ser abordadas apenas  

questões lingüísticas, mas também as sócio-pragmáticas, culturais e discursivas, 

assim como as práticas do uso da língua – leitura, escrita e oralidade. 

O texto, enquanto unidade de comunicação verbal, que pode ser tanto 

escrita, oral ou visual será o ponto de partida da aula de língua estrangeira e deverá 

abordar temas que despertem o interesse do aluno, fazendo com que o mesmo 

desenvolva uma prática reflexiva e crítica. 

Pensar o ensino-aprendizagem  de língua estrangeira como algo significativo 

para o aluno, quer dizer não trabalhar os conteúdos desvinculados da realidade, 

soltos. Eles devem ser algo que realmente garanta ao aluno a compreensão e 

expressão na língua meta. 

Em língua estrangeira, os conhecimentos lingüísticos são fundamentais, pois 

darão suporte para que o aluno interaja com os textos. No entanto, é preciso lembrar 

que a escolha dos conhecimentos lingüísticos a serem trabalhados será diferenciada 

dependendo do grau de conhecimento dos alunos. 

Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que 

dispõem as formas gramaticais. Portanto, é fundamental que se apresente ao aluno 

textos em diferentes gêneros textuais, mas sem categorizá-los. O objetivo será o de 

proporcionar-lhe  a possibilidade de interagir com a infinita variedade dircursiva 

presente nas diversas práticas sociais. Apresentar ao aluno textos pertencentes a 

vários  gêneros: publicitários, jornalísticos, literários, informativos, de opinião, etc., 

ressaltando as suas diferenças estruturais  e funcionais e aproveitar o conhecimento 

que ele já tem das suas experiências com a língua materna é muito importante.  

Cabe ao professor criar condições para que o aluno não seja um leitor 

ingênuo e que reaja aos diferentes textos com que se depare e entenda que por traz 

de todo texto há um sujeito com história, ideologias e valores particulares e próprios 

da comunidade em que está inserido. 

A função do professor de língua estrangeira será proporcionar subsídios 

para que seus alunos sejam capazes de atribuir significados na língua meta. Precisa 

estar consciente de que ensinar uma língua não é apenas ensinar estruturas 
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consideradas fundamentais em sua prática de ensino, mas ir além das questões 

lingüísticas incluindo questões culturais e extralingüísticas.  

Segundo Volpi ( 2001 ), o professor de língua estrangeira se limitou à 

simples aplicação de um método ou de um material didático previamente elaborado 

e a transmitir seus conhecimentos a partir de decisões tomadas sem a sua 

participação e embasados em teorias lingüísticas desconhecidas por ele.. Em uma 

nova visão da função docente, o professor precisa ser um indivíduo consciente de 

que não é detentor de todo o saber, de que o conhecimento representa um desafio 

permanente às suas crenças e convicções e de que sua responsabilidade não se 

limita à transmissão de informações, mas deve atingir as funções sociais mais 

abrangentes. 
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5       CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ESPECIFICA DA DISCIPLINA 

 

A avaliação deve ser parte integrante do processo de aprendizagem e 

contribuir para  a construção de saberes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 1996, 

determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos qualitativos 

prevaleçam sobre os quantitativos. 

Sendo a avaliação um processo contínuo e sistemático, ela não é fim em si 

mesma, mas sempre um meio,  um recurso, e como tal usada de maneira criativa, 

não podendo, jamais ser esporádica ou improvisada. Deve ser planejada, ocorrendo 

com naturalidade ao longo de todo o processo, para reorientá-la e aperfeiçoá-la. 

Além de ser útil para a verificação da aprendizagem do aluno, a avaliação 

servirá, principalmente, para que o professor repense a sua metodologia e planeje 

as suas aulas de acordo com as necessidades de seus alunos. É através dela que é 

possível perceber quais são os conhecimentos – lingüísticos, discursivos, sócio-

pragmáticos ou culturais – e as práticas – leitura, escrita, ou oralidade- que ainda 

não foram suficientemente trabalhados e que precisam ser abordados mais 

exaustivamente para garantir a efetiva interação do aluno com os discursos em 

língua estrangeira. 

Um profissional sério e responsável, seguro de sua prática docente, que 

orienta as atividades dos educandos  colaborando com eles na construção do 

conhecimento, percebe a avaliação como um termômetro para medir o grau de 

desempenho do trabalho docente realizado como indicador preponderante no seu 

projeto, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento de sua prática docente. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA  FILOSOFIA – ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A Filosofia é um ramo do conhecimento que surgiu há pelo menos 2600 

anos e que até o século XIX abarcava todo o saber, uma vez que até este marco 

histórico não havia uma separação rígida entre ciência e filosofia. Se nas suas 

origens (séc. VII e VI a. C.) a Filosofia era considerada uma espécie de saber geral, 

hoje, em função do desenvolvimento da ciência, é um conhecimento específico que 

procura discutir conceitos que as ciências não conseguem estabelecer como 

verdades científicas ou que não são passíveis de comprovação empírica, tais como 

os conceitos de justiça, de beleza, de verdade, de bem e de mal etc.  

Conforme está escrito no caderno de Diretrizes Curriculares para Filosofia 

da SEED/PR, “a Filosofia se ocupa de questões cujas respostas estão longe de se 

obter pela Ciência”. Ela apresenta, ao educando, portanto, uma série de temas que 

carecem de explicações e de respostas.  

A palavra filosofia é de origem grega e significa amor, amizade e respeito pela 

sabedoria. O Filósofo é aquele que ama o saber. É de Pitágoras (séc. V a.C.) a 

invenção do termo filosofia. “Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e 

completa pertence aos deuses, mas que os homens podem deseja-la ou amá-la, 

tornando-se filósofos” (CHAUÍ, 2005, p. 17).  

Outros povos e culturas, como os chineses, os árabes e os hindus, por 

exemplo, desenvolveram um corpo de conhecimentos a respeito das coisas ou da 

realidade, mas foram os gregos que produziram um “conhecimento sistemático, 

racional e lógico a respeito da realidade natural e humana, da origem e causas do 

mundo e de suas transformações, da origem e causas das ações humanas e do 

próprio pensamento” (idem, p. 18), que vão influenciar todo o pensamento ocidental 

acerca do homem, da realidade e do conhecimento. 

Nesse sentido, a filosofia grega representou a passagem do mito par o 

logos. Isto porque foram os filósofos gregos, que, “admirados e espantados com a 

realidade e insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a 
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fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os 

seres humanos, os acontecimentos e as coisas da Natureza, os acontecimentos e as 

ações humanas podem ser conhecidos pela razão humana, e que a própria razão é 

capaz de conhecer-se a si mesma” (Ibidem, p. 20).    

Ao tratar da conceituação de filosofia e da atitude filosófica, Marilena Chauí 

define que uma resposta à pergunta “o que é filosofia?” diz respeito à “decisão de 

não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as idéias, os fatos, as situações, os 

valores, os comportamentos da nossa existência cotidiana; jamais aceitá-los sem 

antes havê-los investigados e compreendido” (Ibidem, p. 9 -10). Daí decorre a 

necessidade do ensino de Filosofia como uma das dimensões do conhecimento 

necessárias à formação crítica do estudante. É imprescindível que o aluno consiga 

operacionalizar conceitos e categorias de pensamento de maneira a construir suas 

ações e transformá-las, se necessário.  

Segundo o caderno de Diretrizes Curriculares de Filosofia da SEED/PR, “a 

Filosofia pode viabilizar interfaces com as outras disciplinas para a compreensão do 

mundo da linguagem, da literatura, da história, das ciências e da arte” e que esse 

espaço de estudo pode se estabelecer num processo dialético entre o estudo da 

Filosofia e o filosofar, já que ambas são atividades indissociáveis no ensino de 

Filosofia.  

O ensino de Filosofia, portanto, deve “construir espaços de 

problematização”, de maneira que haja um entendimento do texto filosófico e a 

articulação deste com os problemas da vida atual.  
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2       OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

“Nenhuma sociedade democrática poderá alcançar êxito sem que  

a educação geral que a inspire exprima uma perspectiva  filosófica” 

 (Whitehead) 

 

Conforme já mencionamos, a Filosofia é um ramo do conhecimento que visa 

analisar, refletir e criticar, buscando também explicar o fundamento e o sentido da 

realidade humana.  

O ensino desta disciplina, por sua vez, “se concretiza na relação do 

estudante com os problemas suscitados, na busca de soluções nos textos filosóficos 

por meio da investigação, no trabalho em direção à criação de conceitos”.  

 Segundo Marilena Chauí (2005, p. 15) “Platão definia a filosofia com um 

saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos” e “Espinosa 

afirmou que a filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido por 

todos, se desejarem a liberdade e a felicidade”.  

Se observarmos a utilidade da filosofia para Platão e para Espinosa, 

verificaremos que não há expectativa de uma utilização prática da Filosofia, muito 

menos de que ela contribua para a produção de riqueza material.  

 Por isso, o ensino de Filosofia deve procurar atingir o prazer de filosofar 

enquanto uma experiência superior em qualidade a qualquer outra, uma experiência 

que possibilite o entendimento de questões profundas a respeito da condição 

humana.  

 É importante que o ensino de Filosofia desperte para o fato de que o 

conhecimento filosófico tem exercido grande influência na vida cotidiana, política, 

ética, estética, religiosa e social da humanidade. Não há como negar que “o caráter 

de uma civilização é enormemente influenciado por sua concepção geral da vida e 

da realidade”.  

Nesse sentido, cabe ao professor de Filosofia a árdua tarefa de despertar no 

aluno o fato de que é fundamental que compreenda, analise e reflita sobre o seu 

mundo, seus valores, crenças, pensamentos e ações.  

 O Objetivo ou utilidade da Filosofia, segundo Marilena Chauí (Ibidem, p. 15), 

pode ser assim posto:  



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

342 

...se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; senão se 
deixar guiar pela submissão às idéias dominantes e aos poderes estabelecidos for 
útil; se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil; 
se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política 
for útil; se der a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem 
conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a 
felicidade para todos for útil, então podermos dizer que a filosofia é o mais útil de 
todos os saberes de que os seres humanos são capazes. 
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3       CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

Conforme pontua o Caderno de Diretrizes da SEED/PR para Filosofia, “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”.  

Todavia, para que isso se concretize do ponto de vista pedagógico, é 

importante que o ensino de Filosofia não fique apenas na simples transmissão de 

conteúdos pré-elaborados, mas também possa desenvolver no educando a criação 

de conceitos, problematizando e investigando os conteúdos em face à sua própria 

realidade. 

 Os conteúdos estruturantes que seguem apresentam alguns recortes 

considerados importantes na sistematização do ensino de filosofia no Ensino Médio. 

Os conteúdos se apresentam em seis grandes temas: 

 Mito e Filosofia – a constituição do pensamento a partir dos mitos e a 

construção do pensamento racional através do conhecimento filosófico. 

Este recorte visa compreender como surgiu o pensamento racional e a 

sua relação com o pensamento mítico, com o intuito de que o “o 

estudante perceba que os mesmos conflitos vividos pelos gregos entre 

mito e razão são problemas presentes ainda hoje em nossa sociedade”. 

 Teoria do Conhecimento – procura compreender sistematicamente a 

origem, a essência e a certeza do conhecimento humano: quanto a 

critérios de verdade, quanto à possibilidade do conhecimento, quanto ao 

âmbito do conhecimento, quanto à origem do conhecimento. Visa 

proporcionar ao estudante uma percepção a respeito dos limites do 

conhecimento e possíveis soluções para problemas do seu tempo. 

 Ética – entender a ética enquanto estudo dos fundamentos da ação 

humana, bem como a relação entre o sujeito e a norma. Possibilitando a 

análise crítica  para atribuição e o desenvolvimento de valores. Trata-se 

de mostrar que o agir fundamentado propicia consequências melhores e 

mais racionais que o agir sem razão ou justificativas. 

 Filosofia Política – Compreender os mecanismos que estruturam e 

legitimam os diversos sistemas políticos, discutir relações de poder e 
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conceber novas potencialidades para a vida em sociedade. Pensar o 

processo de ideologização da democracia e, consequentemente, o 

formalismo jurídico que tem se sobreposto à substancialização dos 

direitos, às formas de dominação, bem como alternativas políticas ao 

que está  instítuido. Problematizar os conceitos como cidadania, 

democracia, soberania, justiça, igualdade e liberdade, dentre outros, 

preparando o estudante para uma ação consciente e efetiva.  

 Filosofia da Ciência – refletir criticamente sobre o conhecimento 

científico, para conhecer e analisar o processo de construção da ciência 

do ponto de vista lógico, linguistico, sociológico, político, filosófico e 

histórico. Mostrando que o conhecimento científico é provisório, jamais 

acabado ou definitivo, sempre tributário de fundamentos ideológicos , 

religiosos, econômicos, políticos, históricos e metodológicos. Oferecendo 

assim, um conteúdo capaz de questionar o ufanismo da ciência. Importa 

estudar a Filosofia da Ciência na perspectiva da produção e do produto 

do conhecimento científico, Problematizando o método e possibilitando o 

contato com o modo como os cientistas trabalham e pensam.    

 Estética – Compreender a sensibilidade, a representação criativa, a 

apreensão intuitiva do mundo concreto e a forma como elas determinam 

as relações do homem com o mundo e consigo mesmo. A estética está 

intimamente ligada à realidade possibilitando assim, compreender a 

apreensão da realidade pela sensibilidade, perceber que o 

conhecimento não é apenas resultado da atividade intelectual, mas 

também da imaginação, da intuição e da fruição, que contribuem para 

constituir sujeitos críticos e criativos.  

A temática referente às Relações Étnico-Raciais propostas pela Lei 

10.693/03 e pela Deliberação 04/06 do Conselho Estadual de Educação no que se 

refere ao Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana poderá ser 

trabalhado junto aos conteúdos de Ética; Bem como a educação ambiental conforme 

a Lei 9795/99. 

No que se refere à portaria 413/2002 do programa Nacional de Educação 

Fiscal,  o ensino de filosofia pode contemplar nos conteúdos Estruturantes (Ética e 
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Filosofia Política) as questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma 

sociedade justa e melhor para todos. 

Assim posto, os conteúdos de Filosofia a serem trabalhados no 3º ano do 

Ensino Médio são os seguintes: 

 

3.1     MITO E FILOSOFIA 

 Saber Mítico; 

 Saber Filosófico; 

 Relação Mito e Filosofia; 

 O que é Filosofia?   

3.2     TEORIA DO CONHECIMENTO 

 Possibilidade do conhecimento;   

 As formas de conhecimento; 

 O problema da verdade; 

 A questão do conhecimento; 

 Conhecimento e lógica. 

 

3.3     ÉTICA 

 Ética e moral; 

 Pluralidade ética; 

 Ética e violência; 

 Razão, desejo e vontade; 

 Liberdade: autonomia do sujeito e a necessidade das normas. 

 

3.4     FILOSOFIA POLÍTICA 

 Relações entre comunidade e poder; 

 Liberdade e igualdade política; 

 Política e Ideologia; 

 Esfera pública e privada; 

 Cidadania formal e/ou participativa. 
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   3.5     FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 Concepções de ciência; 

 A questão do método científico; 

 Contribuições e limites da ciência; 

 Ciência e ideologia; 

 Ciência e ética. 

 

3.6     ESTÉTICA 

 Natureza da arte; 

 Filosofia e arte; 

 Categorias estéticas – feio, belo, sublime, trágico, cômico, grotesco, 

gosto, etc.; 

 Estética e sociedade. 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná.  

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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4       METODOLOGIA 

 

Levando-se em consideração as Diretrizes Curriculares de Filosofia da 

SEED/PR, os conteúdos estruturantes serão trabalhados em quatro momentos:  

 A mobilização para o conhecimento; 

 A problematização; 

 A investigação; 

 A criação de conceitos.  

A mobilização para o conhecimento deve ser ponto de partida para instigar e 

motivar o aluno para a temática filosófica a ser trabalhada. Este primeiro passo pode 

começar, por exemplo, pela exibição de um filme, de um texto literário, jornalístico ou 

de uma música. 

Após a sensibilização para o problema em questão, inicia-se a 

problematização, a investigação e a criação de conceitos. Nesse sentido, cabe ao 

professor apresentar os textos clássicos para que o estudante possa se defrontar 

com diferentes formas de enfrentar o problema, bem como possíveis soluções para 

o mesmo. Dessa forma o estudante pode formular conceitos e construir seu discurso 

filosófico. 

Para que o estudante possa desenvolver um raciocínio lógico, coerente e 

crítico, é necessário que o projeto de sala de aula seja dinâmico e participativo, 

incluindo leitura, debates, produção de textos e as demais metodologias necessárias 

a esse fim.  
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5      CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DA DISCIPLINA 

 

A avaliação da aprendizagem deve estar articulada com os objetivos gerais 

estabelecidos no Projeto Político Pedagógico e com os objetivos da própria 

Disciplina. A avaliação visa construir um determinado resultado, ou seja, o processo 

avaliativo deve também contemplar a construção de um conhecimento crítico, 

dinâmico e transformador que caminhe junto com a filosofia da escola e com os 

objetivos da própria Filosofia.  

Porém o ensino da Filosofia tem uma especificidade que é a de percebê-la 

enquanto prática (construída a partir da discussão com outro) e enquanto construção 

de conceitos. Por isso, a avaliação deve ser diagnóstica, isto é, com a função de 

subsidiar e redirecionar o processo ensino-aprendizagem.  

 Ao avaliar o professor deve considerar a capacidade de argumentar e de 

identificar limites, a capacidade de construir conceitos e de tomar posições frente à 

problemática que se apresenta, verificando qual o conceito que criou e recriou, o 

discurso que tinha antes e o discurso que passou a apresentar após o estudo da 

Filosofia.  

A avaliação da aprendizagem em Filosofia deve aproveitar, portanto, as 

análises de textos filosóficos, as discussões, debates, reflexões, seminários, uso dos 

meios de comunicação etc, observando se houve ou não enriquecimento do 

conhecimento do aluno e de que maneira se processou a construção de seu 

conhecimento. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE FÍSICA – ENSINO MÉDIO 

 

 

1     APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

O ser humano está cercado por fenômenos naturais, sejam eles cotidianos 

ou de proporções cósmicas, ele está incansavelmente buscando respostas para 

explicar estes fenômenos. 

Desde o surgimento do homem e consequentemente seu desenvolvimento 

racional, aparecem dúvidas e questionamento sobre o que estamos fazendo aqui? O 

que acontece em nosso redor? Como as coisas funcionam? Estamos sozinhos no 

espaço? E para tentar responder a estas e outras perguntas já existentes ou que 

possam surgir, o homem vem desenvolvendo formas, através das ciências, de  

buscar respostas para estes fenômenos, e uma dessas ciências é a Física. 

O aprendizado na Física promove a articulação de toda uma visão do 

mundo, de uma compreensão dinâmica do universo, mais ampla do que entorno 

material imediato, capaz, portanto de transcender nossos limites temporais e 

espaciais. A física revela uma dimensão filosófica, com uma beleza e importância 

que não devem ser subestimadas no processo educativo. 

A Física abrange infinita relação em nossa vida, desde situações simples 

como o “cair de uma maçã de uma árvore” até a complexidade das estruturas 

atômicas. Querendo saber como uma lâmpada se acende, partimos para a Física e 

mesmo como a luz se comporta é necessário observar e respeitar cada lei que as 

governa. 

Os alunos de Ensino Médio tem acesso a uma tecnologia totalmente nova e 

que está em constante aperfeiçoamento. Os meios de comunicação já não são mais 

os mesmos, há muitas novidades. 

O conhecimento de Física teve um papel fundamental para esses novos 

tempos, fornecendo subsídios para que pesquisadores e cientistas encontrassem 

novas maneiras de dominar a energia e fazê-la servir aos interesses do homem. Isso 

não é novidade na História Mundial, pois as grandes descobertas sempre 

influenciaram o modo de viver e de se relacionar dos povos e cada vez mais a 
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informação e o conhecimento serão utilizados como forma de dominação política e 

econômica. 

A Física não é considerada isolada e com conteúdos estanques, mas uma 

disciplina escolar um entrelaçamento com outras disciplinas, como Química, Biologia 

e Matemática. 

Motivar o aluno para exercitar seu pensamento não requer ao contrário do 

que se poderia pensar, uma carga horária maior e um laboratório sofisticado. O 

tempo necessário para trabalhar um conteúdo usando a técnica da descoberta é o 

mesmo que o gasto numa aula tradicional, com vantagem na aprendizagem e no 

crescimento do aluno como pessoa capaz de melhor usar seu cérebro. Quanto ao 

laboratório, está demonstrado com materiais baratos e comuns pode-se realizar 

boas atividades experimentais. 

Sendo assim o Ensino de Física deve ser composto por uma parte teórica e 

uma experimental, para que o aluno possa desenvolver suas habilidades e 

realmente compreender a teoria. 

Apesar de todas as dificuldades, um grande esforço tem sido desenvolvido 

em física, para minimizar os problemas que afetam o ensino dessa ciência. 

Portanto, o objetivo é tentar sanar tal dificuldades apresentadas acima, com 

a utilização de materiais experimentais que possam contribuir para um ensino de 

Física eficiente e real. 
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2     OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA  

 

O ensino de Física terá um significado real quando a aprendizagem partir de 

idéias e fenômenos que façam parte do contexto do aluno, possibilitando analisar o 

senso comum e fortalecer os conceitos científicos na sua experiência de vida, 

aproximando o aluno do ato de pensar, refletir, buscando a formação de uma 

consciência mais crítica, tornando possível a aproximação de outras formas de ver, 

conceber e interpretar problemas comparando as diferentes soluções. 

Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas. Ser capaz 

de diferenciar e traduzir as linguagens matemáticas, discursivas e gráficas. 

Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que 

envolvam aspectos físicos e ou tecnológicos relevantes (uso de energia, impactos, 

uso de tecnologia específica, etc). 

Desenvolver a capacidade de investigação física, classificar, organizar, 

sistematizar, identificar regularidade, observar, estimar ordens de grandeza, 

compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar. 

Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, 

sabendo interpretar notícias científicas. 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história 

e relações com o contexto cultural, social, político e econômico. 
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3       CONTEÚDOS POR SÉRIE/BLOCOS 

 

3.12     1ª SÉRIE 

 

 A Física e Mecânica: 

o Suas relações com outras ciências; 

o Cinemática escalar, ponto material, corpo extenso, repouso, 

referencial, movimento, trajetória, velocidade escalar média e 

instantânea, movimento uniforme, aceleração, movimento 

uniformemente variado; 

o Queda dos corpos; 

o Cinemática vetorial; 

o Composição de movimentos. 

 

 Dinâmica: 

o Forças; 

o Primeira lei de Newton ou Princípio da Inércia; 

o Segunda lei de Newton ou Princípio Fundamental da Dinâmica; 

o Terceira lei de Newton – Ação ou Reação; 

o Gravitação universal; 

o Trabalho, potência e rendimento. 

o Conservação da energia; 

o Conservação da quantidade de movimento. 

 

 Hidrostática: 

o Fluídos, densidade e pressão; 

o Princípio de Pascal; 

o Princípio de Arquimedes. 

 

 

3.2     2ª SÉRIE 

 

 Termometria: 
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o calor e temperatura; 

o as escalas termométricas. 

 

 Calorimetria: 

o calor sensível e calor latente; 

o calor específico, capacidade térmica; 

o Príncipio fundamental da trocas de calor; 

o dilatação térmica. 

 

 Estudo dos gases: 

o transformações gasosas. 

 

 Termodinâmica: 

o leis da termodinâmica; 

o máquinas térmicas. 

 

 Óptica Geométrica: 

o princípios fundamentais; 

o reflexão da luz; 

o refração da luz; 

o a óptica da visão. 

 

 

3.3     3ª SÉRIE 

 

 Ondas; 

 Acústica; 

 Eletricidade; 

 Eletromagnetismo; 

 Física Moderna. 

 

 

4       METODOLOGIA E RECURSOS 
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Não existe uma única metodologia, mas um conjunto de procedimentos que 

podem facilitar a ação do professor. Portanto não se trata de elaborar novas listas de 

tópicos de conteúdos, mas sobretudo de dar ao ensino da Física novas dimensões. 

Pressupõem que o aprendizado se dá pela interação professor / aluno / 

conhecimentos, ao se estabelecer um diálogo entre idéias prévias dos alunos e a 

visão científica atual, com a mediação do professor. 

Nas experiências vividas e nos conhecimentos técnicos adquiridos de modo 

natural no trabalho do dia-a-dia, acumulados de maneira gradual, sendo 

transformado paulatinamente de conhecimento popular em conhecimento 

sistematizado. 

Muitas atividades que estimulem o aluno a procurar respostas e a construir 

explicações que extrapolem o conteúdo dos textos, visando ampliar os seus 

conhecimentos e a sua capacidade de construí-los. 

Para o desenvolvimento desta proposta será trabalhando com aulas 

expositivas, pesquisas, trabalhos individuais e em grupos, seminários, debates, 

realização de experiência (quando possível). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5       CRITERIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DA DISCIPLINA 
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A avaliação deve ser concebida como um conjunto de ações que permite ao 

professor rever sua prática pedagógica, como também possibilite ao aluno, 

identificar seus avanços e suas dificuldades, levando-o a buscar caminhos para 

solucioná-las, que sirva como instrumento que vise o aperfeiçoamento do processo 

de ensino aprendizagem, em um ambiente de confiança e naturalidade bem como 

um elemento integrador entre ensino e aprendizagem. 

Deve ser uma avaliação formativa, num processo permanente e com a 

finalidade de desenvolver toda a potencialidade do aluno, de reorienta-lo em algum 

conteúdo e de encaminha-lo ao próximo estágio de seu desenvolvimento, ou seja, 

deve apresentar novos desafios a serem superados. 

Avaliar levando em consideração a forma de como o aluno apreende, 

interpreta, entende, compreende o fenômeno mostrado pela ciência Física. 

Assim, a avaliação será flexível de acordo com seu momento, poderá ter 

aspecto qualitativo como quantitativo sobre o que o aluno pensa, demonstra e como 

lida com o que apreendeu. 

Serão objetivos de avaliação: provas, pesquisas de campo ( podendo 

contemplar ou não outras áreas do saber), coleta de dados, trabalhos escritos, orais, 

apresentações e pesquisas e elaboração de materiais em laboratórios, sendo 

diagnostica e cumulativa, ofertando recuperação paralela para as avaliações 

formais, com participação efetiva nas atividades desenvolvidas em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

358 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Diretrizes Curriculares de Física para o Ensino Médio. 

ALVARENGA, Beatriz & MÁXIMO, Antônio. Física. Volume completo. São Paulo, 
1997. Ed. Scipione. 

BONJORNO, Regina. Física Completa. Volume único. 2 ed. São Paulo:  FTD, 2001. 

BRASIL/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: PCN+ Ensino Médio. 
Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SENTEC, 
2002. 

CHAVES, Affonso & Reichmann. Física: Mecânica. Volume 1. Rio de Janeiro, 2002. 

LOPES, A. R. C. Conhecimento Escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: 
EDURG, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

359 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE 

QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

2010 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

360 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE QUÍMICA  -  ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

O aprendizado de química é vital para o entendimento de absolutamente 

tudo que nos rodeia, permitindo traçar parâmetros para avaliar o nosso 

desenvolvimento social e econômico e,  com isso, exercer nossa cidadania. 

[...] A química está relacionada ás necessidades básicas dos seres humanos, 
alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte, etc. – e todo o mundo deve 
compreender isso tudo. Ela não é uma coisa ruim  que polui e provoca catástrofes 
como algumas, infelizmente pensam. Esses preconceitos existem, inclusive, devido 
à forma como os meios de comunicação  divulgam e aos mecanismos ideológicos 
que a sociedade utiliza para encontrar um bode expiatório, na ausência de políticas 
públicas para a utilização adequada do meio ambiente. Sem um conhecimento de 
Química, ainda que mínimo, é muito difícil um indivíduo conseguir posicionar-se em 
relação a todos esses problemas e, em conseqüência, exercer efetivamente sua 
cidadania. Conhecê-la e a seus usos pode trazer muito benefícios ao homem e à 
sociedade. 

  Ter noções básicas de Química instrumentaliza o cidadão para que ele possa 
saber existir os benefícios da aplicação do conhecimento químico para toda a 
sociedade. Dispor de rudimentos dessa matéria ajuda o cidadão a se posicionar em 
relação a inúmeros problemas da vida moderna, como poluição, recursos 
energéticos, reservas minerais, uso de matérias-primas, fabricação e uso de 
inseticidas, pesticidas, adubos e agrotóxicos, fabricação de explosivos, fabricação e 
uso de medicamentos, importação de tecnologia e muitos outros. Além disso, 
aprender acerca dos diferentes materiais, suas ocorrências, seus processos de 
obtenção e suas aplicações permite traçar paralelos com o desenvolvimento social 
e econômico do homem moderno. Tudo isso demostra a importância do 
aprendizado de química. 

Por outro lado, saber como se processa o conhecimento químico pode dotar as 
pessoas de um pensamento crítico mais elaborado. O estudo dessa matéria 
permite a compreensão da formulação de hipóteses, do controle de variáveis de um 
processo, da generalização de fatos por uma lei, da elaboração da teoria e da 
construção de modelos científicos. Como ciência experimental, que procura 
compreender o comportamento da matéria, a Química se utiliza de modelos 
abstratos que procuram relacionar o mundo macroscópico com o microscópico 
universo atômico-molecular. Esse exercício é de grande valia para o 
desenvolvimento do raciocínio do estudante em qualquer área do conhecimento. 
[...] Trecho extraído de: Beltran, Nelson º & Ciscato, Carlos  A.M. Química. São 
Paulo, Cortez, 1991.  pag 15 e 16. 
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Conhecer a química significa compreender as transformações do mundo 

físico, e assim poder julgar de forma mais fundamentada as informações 

provenientes da tradição cultural, da mídia e da escola, possibilitando ao aluno 

tomar suas próprias decisões, enquanto indivíduo e cidadão. 

O ensino de química deve priorizar os conteúdos essenciais, ou seja, 

aqueles que possam ter significado real à vida do educando. Deve-se explorar a 

vivência do aluno motivando a reflexão e adoção de uma postura necessária para 

transformação da sociedade  tecnológica e igualitária , buscando assegurar a 

preservação  do meio ambiente em todas as escalas e a formação para a cidadania, 

consolidando o uso de ferramentas do conhecimento químico no encaminhamento 

de soluções de problemas sociais, desenvolvendo valores e atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

362 

2       OBJETIVOS GERAIS 

 

Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação do ser humano, 

individual e coletiva com o ambiente. 

Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva, 

compreender os códigos e símbolos da Química atual, traduzir a linguagem 

discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-versa, utilizar a representação 

simbólica das transformações químicas e reconhecer suas modificações ao longo do 

tempo. 
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3       CONTEÚDOS  

 

3.1     CONTEÚDO ESTRUTURANTE 

 

3.1.1 Matéria e sua natureza         

 

 Introdução à Química  ( passado – presente – futuro) 

 A matéria e suas aplicações 

 Evolução dos modelos atômicos 

 Processos radioativos 

 Organização e aplicação dos elementos químicos 

 Ligação química – formação e caracterização das substâncias 

 

 

3.1.2    Biogeoquímica 

 

 Reações Químicas 

 Grandezas físico-químicas 

 Transformações gasosas 

 Soluções 

 Termoquímica 

 Cinética química 

 Equilíbrio químico 

 Eletroquímica 

 

 

3.1.3     Química Sintética 

 

 Características do átomo de carbono 

 Classes de compostos orgânicos e suas aplicações 

 Isomeria 

 Bioquímica 
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4       METODOLOGIA 

 

É indicado desenvolver os conteúdos de química de forma interligada à vida 

dos alunos, relacionado-os com a realidade de forma crítica, com o intuito de 

desenvolver a capacidade de investigação dos problemas provenientes à evolução 

da ciência e da tecnologia da sociedade. 

Relaciona-se a química com aspectos econômicos, industriais, sanitários e 

ambientais, os quais permitem discutir a sua função na sociedade. 

Parte-se de situações concretas que possibilitem a observação qualitativa e 

quantitativa dos fenômenos químicos. O seu entendimento deve propiciar a 

compreensão do seu uso e do seu valor social. Pelo conhecimento da natureza é 

possível observar o que o homem faz com as substâncias químicas utilizadas. 

Finalmente, deve-se dar ênfase às atividades experimentais. 

Desenvolvimentos experimentais levam o aluno a situações nos quais os mesmos 

adquirem domínio de conceitos de modo a  que esses formem suas idéias a respeito 

do assunto. No entanto, uma atividade experimental não deve reduzir-se apenas a 

observação e experimentação, o aluno compreenderá como os elementos químicos 

agem, suas propriedades e reatividades, mediante uma contínua análise dos 

resultados de novas experiências levando a um progresso maior de toda ciência e 

de toda sociedade. 
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5       AVALIAÇÃO 

 

Uma proposta pedagógica centrada no desenvolvimento de atitudes e 

valores, por meio de uma vivência ativa do aluno em sala de aula, mediada pelo 

professor, pressupõe também a mudança no processo avaliativo. Esse deve 

ultrapassar limites quantitativos, incorporarando quatro dimensões: diagnóstica, 

processual/contínua, cumulativa e participativa, possibilitando o professor uma 

constante revisão de suas aulas para adequá-las ao ritmo de aprendizagem de seus 

estudantes. 

O ideal é que o aluno seja avaliado não apenas pela entrega de relatórios, 

dos experimentos , das respostas dos exercícios ou da realização de trabalhos 

escolares sobre os temas abordados, mas também pelo seu engajamento nos 

debates em sala de aula, pela sua participação nas atividades 

  O desenvolvimento de projetos  possibilita a demonstração do avanço 

intelectual dos alunos mostrando efetivamente os conhecimentos e habilidades 

adquiridos dentro do processo educativo, 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE SOCIOLOGIA - ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA 

 

A Sociologia surge, enquanto ramo do saber científico, com a função de 

compreender e interpretar as transformações econômicas, sociais e políticas que se 

processavam na Europa a partir da desagregação da sociedade feudal e da 

consolidação do capitalismo. Historicamente, o marco de surgimento da Sociologia 

insere-se na busca de explicações científicas para as inúmeras transformações 

sociais, econômicas, políticas e culturais decorrentes da Revolução Industrial e da 

Revolução Francesa do século XVIII.  

A profunda transformação do modo de produção e as novas idéias políticas 

desenvolvidas a partir dessas revoluções produziram novas relações sociais e novos 

problemas para a sociedade. “Os conflitos gerados pelo surgimento de novas 

classes sociais, de novas ideologias, de diferentes questionamentos, reclamam a 

elaboração de respostas. A sociedade torna-se um problema que precisava de 

explicação” (CARVALHO: 2004, p. 199).  Era necessário, portanto, que se 

desenvolvesse um saber científico capaz de encontrar respostas e soluções para a 

crise e de compreender a problemática social que se instalava. E assim nasce a 

Sociologia. 

Por um lado o saber sociológico surge enquanto um mecanismo 

importantíssimo para a compreensão das transformações e, por outro, funcionava 

para “amenizar o espanto” do homem frente à crise social e econômica que se 

instaurava. Não é à toa que o pensamento positivista que se desenvolve nos 

primórdios da Sociologia, visava restaurar a ordem social por meio de um processo 

conservador e reformista.  

Enquanto saber sistematizado, a Sociologia tem procurado compreender e 

conhecer as sociedades humanas. Assim temos que, o objeto do conhecimento 

sociológico pode ser definido como  

...o conhecimento e a explicação da sociedade pela 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 
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das conseqüências dessas relações para indivíduos e coletividades. (Caderno das 
Diretrizes Curriculares de Sociologia para o Ensino Médio” da SEED/PR).  

Todavia, esse conhecimento não explica a realidade unicamente a partir de 

uma teoria, visto não haver uma única forma de explicar sociologicamente a 

realidade. Cabe ao professor, de acordo com seus posicionamentos políticos e com 

as teorias tradicionais da Sociologia, escolher aquela mais adequada para explicar o 

objeto de estudo em questão.  

O ensino da Sociologia deve buscar nas diferentes tradições sociológicas o 

seu devido potencial explicativo, bem como resgatar a história da Sociologia como 

forma coerente de estabelecer um processo dialético entre a ação política e a ação 

educacional, visando construir um conhecimento crítico e com o rigor científico 

necessário.  

Conforme destaca Carvalho (2004, p. 200), a Sociologia nasce  

...como forma autoconsciente da realidade para boa parte das reflexões dos 
primeiros pensadores, que hoje fazem parte dos clássicos das Ciências Sociais. 
Como exemplo podemos citar Saint-Simon, Tocqueville, Comte, Burk, Spencer, 
Feurerbach, Durkheim, Weber, Marx e outros. Todos tratando de compreender, 
explicar e responder às transformações e crises manifestadas em processos sociais 
e estruturais, em movimentos de protesto, greve, revolta e revolução.  

Assim, destacamos algumas concepções teóricas3 que fundamentam a 

Sociologia enquanto disciplina acadêmica e escolar: 

 

 

1.1      CONCEPÇÕES SOCIOLÓGICAS DE KARL MARX 

 

Karl Marx (1818-1883) concebe a sociedade capitalista como relação de 

exploração, e a educação como possibilidade de emancipar o sujeito da opressão 

exercida por essa relação desigual. 

Marx, cuja teoria teve a finalidade de compreender a natureza da sociedade 

capitalista e apontar uma direção para sua transformação, investigou os 

                                           

3
  O texto sobre as concepções teóricas que segue foi copiado na íntegra dos Cadernos da 

SEED/PR que estabelecem as diretrizes curriculares para Sociologia de 2007 (p. 20 a 24), em 

função de sintetizar de forma objetiva a discussão acerca da teoria e da prática educativa como 

resultado das discussões realizadas pelo corpo docente de Sociologia. 
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mecanismos de “enquadramento” social dos indivíduos pela análise das forças 

sociais capazes de controlar a consciência humana. Ao perceber, para além das 

aparências, o processo histórico que conduziu a burguesia ao patamar de classe 

dominante. Marx enunciou – como lei de validade geral – que a história das 

sociedades é movida pela luta de entre as classes sociais. 

A concepção de sociedade marxista torna complexa e frágil a concepção de 

Durkheim, ao demonstrar que a coerção da sociedade sobre os indivíduos, pelas 

pressões e obrigatoriedades, não é indiscriminada, indistinta, mas que acontece de 

uma determinada classe social sobre outra, a qual, por sua vez, não tem consciência 

real do processo de dominação do qual é objeto. Essa coerção e essa dominação se 

manifestam de variadas formas. 

Para Marx, a educação é importante forma de perpetuar a exploração de 

uma classe sobre a outra, pois dissemina a ideologia dominante e inculca na classe 

dominada o modo burguês de ver o mundo. No entanto, Marx também vê na 

educação a possibilidade de reverter essa situação. Conforme seu entendimento, 

cabe à educação desenvolver ao trabalhador expropriado o conhecimento do 

conjunto, do processo produtivo, e extinguir a divisão do trabalho em intelectual e 

manual e, conseqüentemente, a alienação. 

Marx propõe a substituição do indivíduo parcial e restrito, fragmentado 

socialmente, pelo indivíduo integral, cujas ações sociais seriam desdobramentos de 

suas potencialidades. De acordo com Marx, a educação é um mecanismo que, 

conforme seu conteúdo de classe, pode oprimir ou emancipar o homem. 

 

 

1.2      CONCEPÇÕES SOCIOLÓGICAS DE ÉMILE DURKHEIM 

 

Émile Durkheim (1858-1917) concebe a sociedade capitalista como vínculo 

moral entre os homens e a educação como forma de manutenção da estabilidade e 

da ordem social.  

Para Durkheim, as representações dos fatos sociais são percebidas pelas 

pessoas de modo singular e coletivo ao mesmo tempo: cada ser humano é habitado 

por estados mentais que dizem respeito apenas à sua pessoa quanto por estados 

mentais coletivos, que são crenças, valores e hábitos compartilhados. 
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O sujeito faz parte da sociedade assim como parte da sociedade o compõe. 

Portanto, a sociedade faz sentido somente se compreendida como um conjunto cuja 

existência própria, independentemente de manifestações individuais, exerce sobre 

cada ser humano uma coerção exterior, a partir de pressões e obrigatoriedades 

porque, de alguma forma, ela não “cabe” na sua totalidade, na mente de cada 

indivíduo. Assim consideradas, as representações coletivas exteriores às 

consciências individuais não derivam dos indivíduos tomados isoladamente, mas de 

sua cooperação. 

Como totalidade, a sociedade precede sobre os indivíduos. Daí a 

necessidade da cooperação para concretizar a organização social. Durkheim afirma 

que, para haver cooperação é necessário consenso, ou seja, adesão às regras 

sociais de validade geral e indistinta, de modo que cabe à educação ensinar aos 

indivíduos essas regras. Para Durkheim, educação é socialização, é ensinar e 

aprender o “lugar” de cada um no sistema, no organismo social, sem questionar se a 

forma de organização social é desigual ou não. Sob tal ponto de vista, a sociedade 

modela a ação individual; à educação cabe enquadrar cada indivíduo às 

expectativas de classe, gênero, etnia, e moral que são esperadas dele. 

 

 

1.3      CONCEPÇÕES SOCIOLÓGICAS DE MAX WEBER 

 

Max Weber (1864-1920) concebe a sociedade capitalista como vínculo de 

racionalização da vida, resultado de uma grande teia de interações e relações 

interindividuais e pensa a educação como uma resposta limitada e inexorável a essa 

racionalização. 

Para Weber, a realidade social não é algo por si, independente. A realidade 

tem determinada fisionomia a partir dos valores que orientam sua compreensão, os 

quais são compartilhados, são coletivos. No entanto, são introjetados e apreendidos 

de formas diferenciadas, efeito do processo de interação social. Ou seja, o social 

reside na interação entre as partes, que são muitas e se renovam a cada dia; daí a 

impossibilidade de sua apreensão como totalidade. 

No que tange à compreensão da realidade social, no máximo, é possível 

decifrar a significação da ação social, ou seja, as condutas humanas. Para Weber, a 
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ação social no mundo moderno exige dos homens desempenho de tarefas, além dos 

valores, e não prescinde do cálculo dos custos e benefícios e da racionalidade 

(finalidades). Compreender a sociedade é analisar os comportamentos movidos pela 

racionalidade dos sujeitos com relação aos outros, é compreender o agir dos 

homens que se relacionam uns com os outros, de acordo com um cálculo e uma 

finalidade que tem por base as regras. 

Weber entende que uma ordem social, para atender à finalidade do mundo 

moderno capitalista, torna-se cada vez mais ampla, institucionalizada, desencantada 

e, sobretudo, burocrática. Nesse contexto, sob uma compreensão “desencantada”, 

Weber considera que resta à educação sistemática (escolar) prover os sujeitos de 

conteúdos especializados, eruditos, e de disposições que os predisponham a ter 

condições – conduta de vida e conhecimento especializado – necessárias para 

realizar suas funções de perito na burocracia profissional. 

 

 

1.4      CONCEPÇÕES SOCIOLÓGICAS DE ANTONIO GRAMSCI 

 

Antonio Gramsci (1891-1937), pensador marxista e ativo militante comunista, 

volta sua reflexão para as sociedades de capitalismo avançadas, caracterizadas por 

um forte mercado interno e pelo pluralismo político. Conforme a concepção de 

Gramisci, o poder é diluído entre o governo e suas instituições, qualificando por ele 

como o espaço da coerção; e as variadas instâncias da sociedade civil, como as 

indústrias, os partidos, os sindicatos, chamadas de espaço de consenso e 

persuasão.  

Dessa concepção de sociedade, Gramisci propõe uma ação política 

revolucionária articulada organicamente na sociedade, no cotidiano das relações 

sociais. Além da superação da exploração de uma classe sobre a outra e da 

eliminação da propriedade privada, é necessário conquistar a hegemonia política e 

ideológica, lutar contra a apropriação privada e elitista do conhecimento. 

A escola, em seus diferentes graus, é o instrumento da formação de um 

novo tipo de homem, que deve entender-se como produto de uma elaboração de 

vontade e pensamento coletivo, logrado mediante o esforço individual concreto e 

não por processos ou determinações alheios a cada um. 
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Para Gramisci, as características da alternativa pedagógica que busca uma 

nova sociedade são: 

 que a educação seja social; 

 que a educação seja de todos e para todos; e 

 que a educação seja responsável, aceita interiormente, e não imposta. 

Trata-se do projeto da “escola única”, na qual, desde o nível fundamental até o nível 

superior, não esteja presente o abismo que separa as classes sociais na sociedade 

capitalista ocidental. Esse projeto é revolucionário porque abandona a idéia do 

conhecimento dual, ou seja, extingue a existência de escolas nas quais são 

preparados para dirigentes e escolas nas quais outros são preparados para serem 

dirigidos. 

 

 

1.5      CONCEPÇÕES SOCIOLÓGICAS DE PIERRE BOURDIEU 

 

Em sua concepção de sociedade, Bourdieu (1930-2002) radicaliza a 

precedência e o peso das estruturas sociais sobre as ações individuais presentes no 

pensamento de Durkheim. Bourdieu questiona o discurso que propaga uma escola 

igualitária que, supostamente, possibilitaria a concretização das potencialidades 

humanas. Ao contrário, para ele, a instituição escolar dissimularia, sob a fachada da 

neutralidade, as desigualdades.  

As escolas, as universidades e outras instituições reproduzem as relações 

sociais e de poder dominantes pelos critérios de triagem e seleção, inclusão ou 

exclusão de conteúdos, métodos e, conseqüentemente, de indivíduos que ocupam 

determinados papéis sociais. 

Sob tal concepção, a possibilidade de mudança não está necessariamente 

na educação que veicula o saber sistematizado. Assim, toda ação pedagógica é 

considerada uma violência simbólica, arbitrária, e oculta relações de força sob 

imposição de valores, normas e concepções culturais revestidas de uma suposta 

autoridade, originárias nos grupos e classes dominantes. 

Para Bourdieu, os bens culturais aos quais o aluno tem acesso conforme 

sua classe social, incrementados pelos conhecimentos escolares – seu capital 

cultural -, determinam a sua posição na hierarquia econômica e social. 
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1.6     CONCEPÇÕES SOCIOLÓGICAS DE FLORESTAN FERNANDES 

 

Para Florestan Fernandes (1920-1995), a sociedade é um nexo de relações 

causais que se desdobram em processos e estruturas que engendram a 

especificidade social. Para ele, o homem se constitui como ser social no mesmo 

processo por meio do qual constitui sua sociabilidade, sua forma de organização 

concreta. “Existir” socialmente significa, para o sociólogo, compartilhar condições e 

situações, desenvolver atividades e reações, praticar ações e relações que são 

interdependentes e se influenciam reciprocamente. Tal nexo de relações configura 

as condições de persistência e/ou transformação da realidade social. 

Ao se voltar para conteúdos que propiciem a consciência social de classe 

dos trabalhadores e sua desobjetificação, Florestan Fernandes reivindica uma 

escola que dê prioridade à maioria da população marginalizada. A educação e a 

auto-emancipação coletiva se tornam, então, co-determinantes de uma relação 

recíproca mediada pela escola e inspirada no papel político da classe trabalhadora 

de negar a sociedade capitalista existente. 

As concepções sociológicas acima pontuadas orientam a prática pedagógica 

de sala de aula e oferecem aos alunos uma reflexão crítica da realidade que o cerca. 

Conforme o caderno de Sociologia da SEED/PR destaca, é “do resgate dos 

conteúdos críticos, da sociologia clássica e moderna que permitem esclarecer 

muitas questões acerca de desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais 

da sociedade brasileira”.  

Esse resgate permite que se coloque em pauta, no ensino de sociologia, a 

teoria e a realidade social, de forma que se discutam os principais problemas sócio-

econômicos do país, reconhecendo as classes e grupos sociais excluídos na 

sociedade capitalista. É necessário resgatar para o aluno as determinações 

históricas que originaram os problemas sociais, bem como a necessidade de 

posicionar-se criticamente e politicamente frente a essa realidade, transformando-a. 
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2 OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

A Sociologia tem a difícil tarefa de fazer com que o aluno possa investigar, 

descrever, explicar, compreender e decodificar os fatos relacionados à vida social. 

Ela deve possibilitar que o educando compreenda o mundo a sua volta de maneira 

crítica e consciente. Enquanto saber crítico e humanista, deve criar condições para 

que o aluno possa analisar com racionalidade e coerência teórica a problemática da 

sociedade em que vive.  

Conforme salienta Carvalho (2004, p. 344), as Ciências Sociais “(...) 

possibilitam um instrumental teórico-prático ao educando que lhe permite se 

perceber como um elemento ativo e capaz de viabilizar, mediante o exercício pleno 

de sua cidadania, mudanças sociais que apontem para um modelo de sociedade 

mais justo e solidário”. Portanto, temos que o objetivo central da Sociologia é, 

conforme pregava Florestan Fernandes, propiciar que os jovens, ainda em sua 

formação secundária, possam tratar dos problemas econômicos, políticos e sociais 

do país, de forma prática e científica, por meio de técnicas de investigação social. 

Essa perspectiva contribui para que o educando possa não só conhecer e 

compreender a sociedade, mas também interferir e alterar suas práticas sociais, de 

maneira a construir uma realidade social humana, justa e cidadã.  

Hoje, a sociedade está passando por uma transformação dramática, 

revelada pelo aumento dos conflitos étnicos, o desvio de empregos para países com 

mão-de-obra mais barata, a globalização econômica e a exclusão social, 

consumismo, desemprego, a dificuldade de serviços de financiamento do governo, a 

mudança no mercado de trabalho, o aumento da fome nas superpopulações, a 

quebra do equilíbrio ecológico, a violência, a redefinição dos papéis sociais dos 

homens e das mulheres e muitas outras mudanças. Entender essa problemática é 

tão necessário quanto foram as razões do surgimento da Sociologia nas primeiras 

décadas do século XIX. Portanto,  

 

...a Sociologia revela e constitui dimensões essenciais do mundo moderno. As 
expressões sociedade civil e estado nacional, comunidade e sociedade, ordem e 
progresso, racional e irracional, anomia e alienação, ideologia e utopia, revolução e 
contra-revolução, entre outras, explicam e constituem muito desse mundo. Essa 
problemática denota o empenho do pensamento sociológico em compreender, 
interpretar, taquigrafar, ordenar, controlar, dinamizar ou exorcizar esse mundo” 
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(CARVALHO: 2004, p. 200). 

Eis a importância desta Disciplina no currículo escolar do Ensino Médio. O 

campo teórico e científico da Sociologia e as reflexões que ela propõe ao educando 

permitem o desenvolvimento de uma consciência crítica da realidade e da sociedade 

em que está inserido. A formação humanística da Sociologia propicia o despertar da 

crítica e da cidadania frente às múltiplas realidades que envolvem o cotidiano do 

estudante no dias atuais. 
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3       CONTEÚDOS ESTRUTURANTES  

 

Conforme o caderno “Diretrizes Curriculares de Sociologia para o Ensino 

Médio” da SEED/PR, os conteúdos que seguem não se resumem a uma listagem de 

temas e conceitos encadeados de forma engessada e rígida. São “conteúdos 

representativos dos grandes campos de saber, da cultura e do conhecimento 

universal e devem ser compreendidos a partir da práxis pedagógica como 

construção teórica”. São considerados, portanto, como um rol de conteúdos 

estruturantes, centrais e básicos para a compreensão da realidade social, cuja 

função básica é instrumentalizar alunos e professores na seleção, problematização e 

organização dos conteúdos específicos da sociedade em que o aluno está inserido.  

É possível trabalhar os Conteúdos Estruturantes de maneira que haja uma 

inter-relação entre os conceitos, as teorias e os temas. A proposta que segue, parte 

dos conceitos, para, num segundo momento, fazer a leitura de alguns textos teóricos 

sobre o conteúdo e, por último, no desenvolvimento de temas específicos, visando 

aliar as questões teóricas e conceituais com a realidade.  Nesse sentido, a tentativa 

é fazer com que o aluno, de posse de determinados conceitos, possa compreender 

a realidade social que o cerca, contextualizá-la, percebendo a importância da 

Sociologia enquanto Ciência na sua vida. 

Assim sendo, os conteúdos estruturantes ficaram assim divididos: 

 

3.1     CONTEÚDOS POR SÉRIE/BLOCO 

 

PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO E AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS 

CONCEITOS TEORIAS TEMAS 

 Sociabilidade e 

socialização. 

 Convívio social.  

 Interação social. 

 Papel ou status 

social. 

 O positivismo e a 

idéia de coesão e 

harmonia social. 

 A teoria da  ação 

social de Weber. 

 Estudos 

antropológicos 

 A influência das 

instituições na socialização 

dos indivíduos. 

 A influência das mídias 

nos valores e no processo 

de socialização. 

 Os conflitos étnicos e 
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 Individualismo. 

 Competição e conflito 

social. 

 Instituições sociais 

(Família, Igreja, 

Estado, Escola...). 

 Grupos sociais. 

contemporâneos que 

tratem dos grupos 

sociais, da juventude, 

dos conflitos étnicos 

e da violência.  

 A abordagem de 

Michel Foucault 

sobre a Instituição 

Escola e a de Marx 

sobre a Instituição 

Religiosa. 

religiosos no mundo e as 

barreiras para a interação 

social e para a tolerância. 

 A juventude e violência. 

 As diferentes “tribos” 

urbanas (gangues, 

skatistas, punks). 

 

CULTURA E INDÚSTRIA CULTURAL 

CONCEITOS TEORIAS TEMAS 

 Cultura. 

 Cultura e diversidade. 

 Natureza e cultura. 

 Identidade cultural. 

 Etnocentrismo. 

 Etnia. 

 Cultura erudita, popular 

e industria cultural. 

 Globalização e cultura. 

 

 

 

 

 Evolucionismo e a noção 

de “inferioridade 

cultural”. 

 O Determinismo social. 

 A Escola de Frankfurt e 

a indústria cultural. 

 

 

 A diversidade 

cultural no mundo. 

 As diversas 

manifestações 

culturais no Brasil. 

 A mídia e a 

indústria cultural. 

 O consumo. 

 As sociedades 

indígenas do 

Brasil. 

 Cultura e 

contracultura. 

 O processo de 

globalização e a 

idéia de “cultura 

universal”. 
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TRABALHO, PRODUÇÃO E CLASSES SOCIAIS 

CONCEITOS TEORIAS TEMAS 

 Trabalho. 

 Divisão do Trabalho. 

 Alienação. 

 Modos de Produção. 

 Classes Sociais no 

Capitalismo. 

 Mobilidade social. 

 Poder. 

 

 

 

 

 

 A divisão do trabalho em 

Durkheim. 

 Marxismo: modo de 

produção capitalista, 

estratificação social e 

exploração do trabalho. 

 

 

 Desigualdade 

social e econômica 

no Sistema 

Capitalista. 

 O trabalho e a 

questão de 

gênero: o 

tratamento 

desigual no 

trabalho feminino. 

 A exploração do 

trabalho infantil. 

 Globalização e 

exclusão social 

dos trabalhadores. 

 O trabalho informal 

como um 

mecanismo de 

sobrevivência. 

 

PODER, POLÍTICA E IDEOLOGIA 

CONCEITOS TEORIAS TEMAS 

 Poder 

 Política 

 Ideologia 

 Estado 

 Supranacionalidade 

 

 O poder e o Estado em 

Weber, Marx, Hobbes e 

Rousseau. 

 A noção de ideologia 

desenvolvida pelo 

Marxismo.  

 A legitimidade do 

poder do Estado. 

 O domínio 

econômico dos 

grupos 

supranacionais 
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 (FMI, 

Multinacionais...) 

 As diferentes 

manifestações 

ideológicas na 

sociedade atual: 

história em 

quadrinhos, a 

“superioridade 

estadunidense”, o 

Islã... 

 As manifestações 

da ideologia por 

via das  Mídias.  

 

DIREITOS, CIDADANIA E MOVIMENTOS SOCIAIS 

CONCEITOS TEORIAS TEMAS 

 Cidadania. 

 Lei e Direito. 

 Justiça e injustiça. 

 Desigualdade social 

 Direitos Humanos. 

 ONGs. 

 Movimentos Sociais. 

 

 

 

 

 

 A desigualdade 

econômica em Marx. 

 O surgimento dos 

Movimentos Sociais 

segundo Max Weber. 

 A conquista da 

Cidadania na 

sociedade 

brasileira. 

 Desigualdade 

social na moradia, 

no acesso ao 

consumo e à 

Escola. 

 O problema da 

fome no Brasil. 

 A pobreza, a 

distribuição de 

renda e a exclusão 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

381 

social. 

 A importância do 

reconhecimento 

dos direitos 

humanos. 

 Os movimentos 

sociais urbanos e 

rurais: os sem-teto, 

o MST, os 

sindicatos de 

trabalhadores, as 

associações de 

bairro. 

Obs.: Pela atual Matriz Curricular a Disciplina de Sociologia é lecionada no 2° ano e 

tem 2 aulas semanais. 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná.  

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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4      METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

 

Os conteúdos estruturantes não podem ser trabalhados de maneira 

autônoma ou seqüencial, por vezes são articulados entre si e em outros momentos, 

os conteúdos podem ser trabalhados em si mesmo sem uma articulação com os 

demais. 

Para dar conta de trabalhar os conteúdos da Sociologia e em função da 

dinâmica da sociedade e da própria ciência, o professor deve fazer uso de vários 

instrumentos metodológicos. Estes instrumentos devem ser adequados aos objetivos 

pretendidos em cada conteúdo, bem como devem possibilitar o desenvolvimento de 

um pensamento crítico e questionador. 

Ressaltamos que os procedimentos  metodológicos devem ser adotados de 

acordo com o conteúdo estruturante ou com os conteúdos específicos que serão 

trabalhados, pois nem todos os procedimentos cabem para todos os conteúdos, bem 

como nem todo conteúdo pode ser trabalhado com qualquer prática  metodológica. 

Pontuamos alguns encaminhamentos metodológicos próprios do 

conhecimento sociológico que podem ser adotados: 

 Leitura e análise de textos clássicos e contemporâneos– é através da 

leitura dos clássicos e dos teóricos da Sociologia contemporânea, que se 

estabelece o caráter científico das análises e a superação do senso 

comum na produção do conhecimento. 

 Pesquisa de campo – definição de temas específicos, produção de pré-

projeto de pesquisa, roteiro de observação e/ou entrevistas, análise e 

articulação com a teoria. 

 Aula expositiva – a prática pedagógica nas aulas de Sociologia deve 

partir da problematização de questões do senso comum, de forma que 

haja um diálogo entre professor e aluno, um embasamento teórico que 

crie condições para que os fenômenos sociais sejam compreendidos 

numa perspectiva científica. Nesse sentido, a aula expositiva deve ser 

dinâmica e participativa, de forma que se organizem os conteúdos de 

maneira reflexiva. A idéia central neste tipo de prática é que o aluno 

perceba que a sociedade se organiza através das aparências e que a 

análise científica possibilita o desvendamento da essência  da sociedade 
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e dos fenômenos sociais.   

 Trabalhos em grupo/e ou seminários – esta prática permite uma reflexão 

livre, criativa e motivadora, de maneira que o aluno possa trocar idéias, 

interagir e produzir uma leitura própria dos textos sociológicos e de 

outros materiais como: artigos de jornais, revistas, poesias, letras de 

músicas... 

 Recursos audiovisuais e de comunicação(cinema, televisão, fotografia, 

música) – a escolha de um filme, de uma música  ou de um programa de 

televisão pode ser definida a partir de um tema ou de um recorte a ser 

privilegiado na discussão. Estes recursos possibilitam que se faça uma 

articulação entre eles e os temas e/ou teorias que estão sendo 

contempladas. 
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5       CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA 

 

A avaliação da aprendizagem deve estar articulada com os objetivos gerais 

estabelecidos no Projeto Político Pedagógico e com objetivos da própria Disciplina. A 

avaliação visa construir um determinado resultado, ou seja, o processo avaliativo 

deve também contemplar a construção de um conhecimento crítico, dinâmico e 

transformador que caminhe junto com a filosofia da escola e com os objetivos da 

própria ciência sociológica.  

Conforme o caderno das “Diretrizes Curriculares de Sociologia para o Ensino 

Médio” da SEED/PR,  

...o processo de avaliação no âmbito do ensino da Sociologia, deve perpassar todas 
as atividades relacionadas à disciplina, portanto necessita de um tratamento 
metódico e sistemático. (...) As formas de avaliação em Sociologia, portanto, 
acompanham as próprias práticas de ensino e de aprendizagem da disciplina, seja 
a reflexão crítica nos debates, que acompanham os textos ou filmes, seja a 
participação nas pesquisas de campo, seja a produção de textos que demonstrem a 
capacidade de articulação entre teoria e prática (...).  

A finalidade da avaliação na Disciplina de Sociologia é ampliar a visão do 

aluno sobre a ciência, de maneira que ele possa adquirir os conhecimentos 

sociológicos necessários para se posicionar criticamente e conscientemente diante 

da sociedade e da complexidade dos fenômenos sociais. Nessa linha de raciocínio, 

a avaliação deve ser contínua e pautada num processo de ação – reflexão –ação. 

A avaliação da aprendizagem em Sociologia deve aproveitar, portanto, as 

análises de textos sociológicos, as discussões, debates, reflexões, seminários, uso 

dos meios de comunicação etc, observando se houve ou não enriquecimento do 

conhecimento do aluno e de que maneira se processou a construção de seu 

conhecimento. 
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COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DE MATEMÁTICA – ENSINO MÉDIO 

 

 

1       APRESENTAÇÃO GERAL DA DISCIPLINA  

 

Ao considerar a matemática como uma das áreas que compõem o currículo 

da escola constata – se que ela está presente na vida das pessoas. 

As primeiras manifestações matemáticas surgiram da necessidade do 

homem primitivo, de quantificar, contar e realizar trocas. De fato, ao longo do 

processo de desenvolvimento histórico, esse conhecimento foi sendo desenvolvido a 

partir das necessidades de sobrevivência, fazendo com que os homens, 

gradativamente, elaborassem códigos de representações, sejam de quantidades ou 

de objetos por ele manipulado. 

A humanidade, em seu processo de transformação, foi produzindo 

conceitos, leis e aplicações que compõem a matemática como ciência universal, um 

bem cultural da humanidade. Sendo organizada por meio de signos, torna -se uma 

linguagem de instrumento importante para a resolução e compreensão dos 

problemas e necessidades sociais dentro de cada contexto. Esses conhecimentos 

são considerados como instrumentos de compreensão e intervenção para a 

transformação da sociedade: nas relações de trabalho, na política, na economia, nas 

relações sociais e culturais. 

Sendo assim o conhecimento matemático pode ser tratados como algo vivo, 

dinâmico, com vários campos interdependentes, como as ramificações de uma 

árvore em um bosque. Os ramos se entrecruzam, as raízes penetram na terra e se 

encontram, as árvores não estão isoladas uma das outras, fazem parte do mesmo 

ecossistema. Em uma mesma árvore os galhos têm um tronco comum e interagem 

uns com os outros constantemente; as folhas, por mais altas que estejam, 

dependem dos nutrientes fornecidos pelas raízes. Cada árvore tem  sua história: 

nasceu em condições favoráveis; durante sua existência alguns galhos caíram, 

outros nasceram em substituição; seu crescimento é constante, ora em ritmo mais 

acelerado, ora mais lento. 
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Nossa tarefa é apresentá-la aos alunos, permitindo que desfrutem do que 

ela tem a oferecer. As formas de se aproximar e desfrutar da árvore podem ser 

muito variadas, conforme a proposta metodológica da escola e as condições de vida 

de cada grupo social e de cada indivíduo em particular. Alguns vão explorá – la 

desde as raízes até as folhas mais altas, farão uso abundante dos conhecimentos 

adquiridos e irão contribuir para seu conhecimento; outros vão se contentar em 

conhece -la superficialmente. 

Como professores interessados em elaborar propostas de trabalho 

significativas procuramos esclarecer a história passada e a situação atual dessa 

árvore. Queremos compreender as possíveis ligações entre seus ramos. Queremos 

descobrir relações entre raízes e o conjunto. Nas partes mais altas estão os 

conceitos mais elaborados, os conhecimentos de ponta, as produções que surgem 

dos trabalhos dos pesquisadores. Do chão para o alto, os conceitos vão crescendo 

em graus cada vez mais elevados de abstração, a linguagem assume um formalismo 

mais complexo e rigoroso. Nas raízes estão os embriões desses conceitos, ou seja, 

ideias que correspondem a eles, que podem ser embrionárias e os conhecimentos 

de ponta, há conhecimentos intermediários, como os galhos que se colocam entre 

as raízes  e as folhas. 

É papel da escola sistematizar o conhecimento matemático ajudando o 

aluno a refletir sobre a vida, revendo as suas raízes, nutrindo o seu caule para que a 

árvore possa desenvolver e produzir seus frutos. 
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2      OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA 

 

O objeto de estudo da Educação Matemática está centrado na pratica 

pedagógica da matemática, de forma a envolver -se com as relações entre o ensino, 

a aprendizagem e o conhecimento matemático. 

É fazer com que o estudante construa por intermédio do conhecimento 

matemático, valores e atitudes de natureza diversa, visando a formação integral de 

ser humano e, particularmente, do cidadão, isto é, do homem publico. 

O ensino da matemática tratará a construção do conhecimento matemático, 

por meio de uma visão histórica em que os conceitos foram apresentados, 

discutidos, construídos e reconstruídos, influenciando na formação do pensamento 

humano e na produção de sua existência por  meio das ideias e das tecnologias. 

Pensar numa prática docente  a partir da Educação matemática, portanto, 

implica pensar na sociedade em que vivemos, constituindo -se, assim, o ato de 

ensinar numa ação reflexiva e política. Que possibilite aos estudantes realizar 

análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e formulação de ideias e 

criticar questões sociais, políticas, econômicas e históricas. Partindo de situações do 

cotidiano do aluno. 

Um dos objetivos da disciplina matemática é transpor, para a prática 

docente, o objeto matemático construído historicamente e possibilitar ao estudante 

ser um conhecedor desse objeto. 
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3       CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 

 Números e álgebra: 

 números reais  

 números complexos  

 sistemas lineares  

 matrizes e determinantes  

 equações e inequações exponenciais, logarítmicas e modulares  

 polinômios 

 

 Grandezas e Medidas: 

 medidas de massa  

 medidas derivadas: área e volume  

 medidas de informática  

 medidas de energia  

 medidas de grandezas vetoriais  

 trigonometria: relações métricas e trigonométricas no triângulo 

retângulo e a trigonometria na circunferência 

 

 Geometria: 

 geometria plana  

 geometria espacial  

 geometria analítica  

 noções básicas de geometrias não-euclidianas 

 

 Funções:  

 função afim  

 função quadrática  

 função polinomial  

 função exponencial  

 função logarítmica  

 função trigonométrica  
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 função modular  

 progressão aritmética  

 progressão geométrica 

 

 Tratamento da Informação: 

 análise combinatória  

 binômio de Newton 

 estatística  

 probabilidade  

 matemática financeira 

 

Os conteúdos incorporam a temática referente às relações étnico-raciais 

propostas pela lei 10693/03 e pela deliberação 04/06 do conselho estadual de 

educação, no que se refere ao ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Também insere-se conteúdos referentes à história do Paraná , conforme lei estadual 

13381/01, principalmente, no que diz respeito à contribuição das etnias européias na 

construção do povo do Paraná.  

A questão do meio ambiente se faz presente, sempre que possível, nos 

conteúdos abordados (lei 9795/99). 

No que se refere à portaria 413/2002, do programa nacional de educação 

fiscal, pode-se contemplar em diversos temas de estudos a sensibilização do aluno 

para as  questões fiscais, a importância do tributo na construção de uma sociedade 

justa e melhor para todos. 
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4       METODOLOGIA 

 

Aprender e ensinar são processos que caminham lado a lado. Um não 

acontece sem o outro. O ato de ensinar “é o ato de produzir, direta e 

intecionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1995, p. 17). A 

apropriação dos elementos culturais necessários à formação e à humanização do 

indivíduo resulta na efetivação do processo de ensinar. 

Em relação à aprendizagem, Vygotsky diz que este é um processo histórico, 

que é produzido por uma relação mediada possibilitando um processo interno, ativo 

e interpessoal. A mediação deste ocorre entre o sujeito que aprende ( o aluno), o 

sujeito que ensina (o professor) e o objeto do conhecimento, neste caso a 

Matemática. 

O conhecimento matemático do aluno deve ser construido a partir de 

situações problema, levando-o a pensar produtivamente e desenvolvendo o seu 

raciocínio, possibilitando a ele enfrentar situações novas e, deixando de ser passivo, 

agir sobre elas. A apresentação das situações problemas devem referir-se a 

questões do seu cotidiano e também científicas.  

Educar para a construção da vida do indivíduo em sociedade e para a 

preservação do meio onde vive, é uma das preocupações do precesso de ensino. 

Por isso, muitos temas estudados serão abordados em integração com a Educação 

Ambiental, conforme Lei 9.795/99 e com a  Educação Fiscal, conforme portaria 

413/2002 do Programa Nacional de Educação Fiscal.  

Sabendo que cada indivíduo tem suas particularidades e que nem todos 

aprendem da mesma maneira e no mesmo tempo, faz - se necessário utilizar vários 

recursos no momento de ensinar. Esses recursos vem citados abaixo: 

 

 

4.1      HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

  

oPodemos abordar um conhecimento a partir dos resultados obtidos por 

aqueles que o desenvolveram. É possível, por exemplo, estudar a mecânica, parte 

da física, como um conjunto de equações associadas aos diversos tipos de 



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

393 

movimentos: A queda de uma pedra, o movimento de um automóvel em curva, a 

órbita de um planeta... Mas quando estudamos a história que resultou na construção 

dessas equações, estamos tratando do assunto de uma maneira completamente 

diferente.  

Podemos saber como foi o confronto entre pensamentos em conflito – o 

geocentrismo e heliocentrismo, as condições de vida de cada época, os enganos 

cometidos, as disputas, as limitações que os filósofos e cientistas estavam sujeitos, 

etc. A aridez das expressões numéricas ganha vida, emergindo o significada de 

cada conquista. 

Metaforicamente, podemos dizer que se trata de uma diferença entre o 

bagaço e a laranja. Ao comunicar seus resultados, os cientistas normalmente 

omitem os fatos e circunstâncias que influenciam seus trabalhos – ou porque 

consideram desnecessários relatá-los, ou porque não conseguem analisar os 

acontecimentos de um ponto de vista mais amplo, ou ainda, por uma questão da 

própria organização da linguagem formal, uma tradição da comunicação científica. 

Além disso, os cientista escrevem para seus colegas, não para estudantes. Em 

nossa metáfora, os resultados são o bagaço do conhecimento, porque constituem a 

estrutura, mas não guardam o gosto da criação. 

A abordagem histórica recupera o caldo da laranja. Estudando o processo 

de produção do conhecimento, mesmo de maneira incompleta, descobrimos as 

motivações envolvidas na construção dos conceitos e os esforços empreendidos 

para demonstrar teorias. Podemos descobrir idéias que representam ruptura, isto é, 

idéias ousadas que, em determinadas épocas, ultrapassaram as constatações 

experimentais já conquistadas e apontaram para o futuro. 

Podemos, também, recuperar informações sobre conceitos que adoramos 

no dia-a-dia, cuja origem em geral é desconhecida; encontrar idéias que existiram e 

foram superadas e hipóteses que os alunos criam, ou crenças que adoram de seu 

meio cultural. 

Enfim a história permite compreender como a evolução do conhecimento é 

lenta, permanente, exige esforço e conta com a contribuição de vários povos. A 

verdade científica é provisória, porque é fruto de mentes humanas que estão sujeitas 

ao erro e as condições de cada época. cada um de nós pode participar dessa 

construção, porque idéias novas sempre podem surgir.  



 

COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

Rua Joinville, 2770 – CEP 83020000 - Pedro Moro – São José dos Pinhais 

 

394 

4.2     MODELAGEM 

 

O ponto de partida são situações da realidade. O ensino desenvolve-se por 

meio de modelos matemáticos que se aplicam a essa situação . Por exemplo, numa 

escola a coleta seletiva de lixo pode ser o ponto de partida . Primeiro, reúnem-se 

dados sobre quantidades coletadas a cada dia da semana. Com isso, pode-se fazer 

uso de tabelas para mostrar as quantidades coletadas, de médias para calcular a 

quantidade média da semana e regras de três para estimar a coleta do ano todo. 

Essas ferramentas matemáticas constituem modelos da situação, permitindo fazer 

previsões , estimar lucros, etc.  

 

 

4.3     ABORDAGEM ETNOMATEMATICAS 

 

Trata-se de valorizar e usar como ponto de partida os conhecimentos 

sistemáticos do grupo cultural ao qual os alunos pertencem, aproveitando o máximo 

possível o saber extra-escolar. 

 

 

4.4     PROJETO 

 

Trata-se de encontrar, uma concordância da maioria dos alunos, um objeto 

de estudos amplo, de estudo, um projeto de estudo ou ação, de preferência 

abordado junto a outras disciplinas e dentro do qual se desenvolva conteúdos 

matemáticos. No projeto podem ser inseridos processos similares aos da 

modelagem. Projeto concretiza-se por meio de uma investigação devendo o 

professor torná-lo adequado as necessidades curriculares. 

    

 

4.5     JOGOS 

 

Os jogos constituem outro excelente recurso didáticos, pois levamos o aluno 

a desenvolver um papel ativo na construção do seu conhecimento. Envolve-se ainda 
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a compreensão e a aceitação de regras , promovem o desenvolvimento sócio afetivo 

e cognitivo, desenvolve a autonomia, o pensamento lógico, exigem que os alunos 

interajam, tomem decisões e criem novas regras. Durante um jogo os alunos estão 

motivados a pensar e a usar constantemente conhecimentos prévios.  

 

 

4.6     DIÁLOGO  

 

Essas praticas podem mostrar o significados que o conhecimento formal vai 

adquirindo para os alunos. Em função da valorização do envolvimento emocional 

nos processos de ensino aprendizagem. 

 

 

4.7     EIXOS TEMÁTICOS DE MATEMÁTICA  

 

A alfabetização matemática, exigida para todo o cidadão do terceiro milênio, 

não se restringem a números e cálculos. Tão importantes quanto aos números e a 

geometria, que permite compreender: o espaço, sua ocupação e medida, 

trabalhando com as formas espaciais ou tridimensionais. A superfícies, suas formas, 

regularidades e irregularidades as linhas suas propriedades e medidas, as relações 

entre todas essas formas geométricas. Atualmente, igual importância tem a 

estatística que cuida da coleta e organização de dados numéricos em tabelas para 

facilitar a comunicação. Da mesma forma, a probabilidade que trata das previsões e 

das chances de algo ocorrer. 

Por outro lado, medir usando adequadamente instrumentos de medida é 

uma atividade diária de qualquer cidadão. 

 Finalmente a álgebra nos ajuda nas generalizações, nas abstrações, na 

comunicação de idéias e fenômenos por meio da linguagem matemática e na 

resolução de problemas onde a aritmética é insuficiente. Por exemplo, o tema 

função, integrador por excelência, é um dos mais importantes da matemática, pois 

por meio delas e seus gráficos podemos entender melhor vários fenômenos das 

ciências naturais e fatos da atualidade. 
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4.8     UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO  

        

 Atualmente e consenso entre os educadores que o ensino da matemática, 

assim como outras áreas do conhecimento, devem aproveitar ao máximo os 

recursos tecnológicos. Uma educação tecnológica não significa apenas uma 

formação voltada para o uso de recursos ( computadores, maquinas de calcular , 

televisão , jornais, etc.).  

Nem sempre esses recursos estão disponíveis em nossas escolas, mas 

especialmente uma sensibilização para o conhecimento para os recursos da 

tecnologia. As experiências escolares com o computador também tem mostrado que 

seu uso efetivo pode levar ao estabelecimento uma nova relação professor – aluno, 

marcada por uma maior proximidade, interação e colaboração. isso define uma nova 

visão do professor, que longe de considerar-se um profissional pronto ao final de sua 

formação acadêmica, tem de continuar em formação permanente ao longo de sua 

vida profissional.  

Quanto ao uso da calculadora, constata-se que ela é um recurso útil para a 

verificação de resultados, correção de erros, podendo ser um valioso instrumento de 

auto avaliação. A calculadora favorece a busca e a percepção de regularidade 

matemáticas e o desenvolvimento de estratégia de resolução de situações problema, 

pois estimula a descoberta de estratégia e a investigação de hipóteses, uma vez que 

os alunos ganham tempo na execução dos cálculos. Assim, elas podem ser 

utilizadas como eficientes recursos, para promover a aprendizagem e os processos 

cognitivos. 

     

 

4.9     RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Um aspecto importante a considerar é de que um problema matemático é 

uma situação que demanda a realização de uma seqüência de ações ou operações 

para se chegar a um resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início, mas 

é preciso construí-la. portanto, é muito importante que se discuta com os alunos os 

procedimentos envolvidos na resolução de problemas, desde a leitura e a análise 
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cuidadosa da situação até a elaboração de procedimentos de resolução que envolve 

hipóteses, simulações e tentativas. 

É fundamental também que eles aprendam a comparar os resultados com os 

dos colegas e a avaliar os procedimentos que utilizaram. É necessário, portanto, 

desenvolver habilidades que permitem provar os resultados, testar seus efeitos, 

comparar diferentes caminhos para obter a solução. nessa forma de trabalho, 

importa menos a obtenção da resposta correta do que o processo de resolução. 

O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a 

questionar o problema, a transformar um dado problema em uma fonte de novos 

problemas, a formular problemas com base em determinadas informações, a 

analisar problemas abertos – que admitem diferentes respostas em função de certas 

condições – evidencia uma concepção de ensino aprendizagem que se norteia não 

pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação refletida que constrói 

conhecimentos. 

 

 

4.10    TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

No Ensino Médio, o conhecimento denominado Tratamento da Informação é 

um meio para resolver problemas que exigem análise e interpretação. Trata de 

problemas de contagem que exigem cálculos elaborados e engloba uma grande 

variedade de técnicas de resolução, tal como a análise combinatória, que abrange 

arranjos, permutações e combinações.  

É importante que o aluno do Ensino Médio compreenda a matemática 

financeira aplicada aos diversos ramos da atividade humana e sua influência nas 

decisões de ordem pessoal e social. Tal importância relaciona-se o trato com 

dívidas, com crediários à interpretação de descontos, à compreensão dos reajustes 

salariais, à escolha de aplicações financeiras, entre outras.  

Para o trabalho com o Conteúdo Estruturante Tratamento da Informação, o 

aluno do Ensino Médio deve dominar os conceitos do conteúdo binômio de Newton, 

pré-requisito também para a compreensão do conjunto de articulações que se 

estabelecem entre análise combinatória, estatística e probabilidade.  
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As propriedades do binômio de Newton são ricas em agrupamentos, 

disposição de coeficientes em linhas e colunas e ideia de conjuntos e subconjuntos. 

Tanto o teorema das colunas como o teorema das diagonais trazem implícito o 

argumento binomial e o argumento combinatório, o que possibilita articular esses 

conceitos com os presentes em outros conteúdos. No cálculo de probabilidades, por 

exemplo, usa-se distribuição binomial quando o experimento constitui uma 

sequência de ensaios ou tentativas independentes.  

Os conteúdos de estatística e probabilidade, no Ensino Médio, devem estar 

interrelacionados de modo que o estudante perceba as vinculações entre os 

mesmos, possibilitando a solução de problemas (LOPES & FERREIRA, 2004, p. 02). 

A integração da probabilidade com a estatística possibilita “um ensino com 

características interdisciplinares”, de modo a oferecer ao estudante conhecimentos 

menos fragmentados por meio de experiências que propiciem observações e 

conclusões, contribuindo para a formação do pensamento matemático.  

Essa formação permite observar, por exemplo, que medidas estatísticas – 

distribuição de frequências, medidas de posições, dispersão, assimetria e curtose – 

não são fatos encerrados em si. Pela manifestação e/ou ocorrência das ações e 

relações humanas, num dado espaço-tempo, o estudo da probabilidade permite 

diferentes olhares sobre o mundo, o que leva a uma leitura diferenciada daquela de 

determinismo e exatidão que, em geral, encontra-se na disciplina de Matemática.  

No Ensino Médio, no estudo dos conteúdos função afim e progressão 

aritmética, ambos vinculados ao Conteúdo Estruturante Funções, o professor pode 

buscar na matemática financeira, mais precisamente nos conceitos de juros simples, 

elementos para abordá-los. Os conteúdos função exponencial e progressão 

geométrica podem ser trabalhados articulados aos juros compostos. 
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5       CONTEÚDOS POR SÉRIE/ANO 
 
 
 

CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTES  

CONTEÚDOS BÁSICOS  

 
 

NÚMEROS E ÁLGEBRA  

 Números Reais;  

 Números Complexos;  

 Sistemas lineares;  

 Matrizes e Determinantes;  

 Polinômios;  

 Equações e Inequações Exponenciais, 

Logarítmicas e Modulares.  

 
 

GRANDEZAS E MEDIDAS  

 Medidas de Área;  

 Medidas de Volume;  

 Medidas de Grandezas Vetoriais;  

 Medidas de Informática;  

 Medidas de Energia;  

 Trigonometria.  

 
 

FUNÇÕES  

 Função Afim;  

 Função Quadrática;  

 Função Polinomial;  

 Função Exponencial;  

 Função Logarítmica;  

 Função Trigonométrica;  

 Função Modular;  

 Progressão Aritmética;  

 Progressão Geométrica.  

 
 

GEOMETRIAS  

 Geometria Plana;  

 Geometria Espacial;  

 Geometria Analítica;  

 Geometrias não-euclidianas.  
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TRATAMENTO DA 

INFORMAÇÃO  

 Análise Combinatória;  

 Binômio de Newton;  

 Estudo das Probabilidades;  

 Estatística;  

 Matemática Financeira.  
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6      CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser coerente com o enfoque dado aos princípios básicos 

da disciplina. Se encararmos a matemática sob um ponto de vista dinâmico, que leve 

em conta os percalços do seu desenvolvimento , então teremos que adotar, diante 

da avaliação, uma postura que considere os caminhos percorridos pelo aluno, as 

suas tentativas de solucionar os problemas que lhe são propostos e procurar ampliar 

a sua visão, o seu saber sobre o conteúdo em estudo. 

A avaliação deve ser parte integrante do processo ensino-aprendizagem, em 

que o objetivo não é verificar ( através de uma medição ) a quantidade de 

informações “ retidas” pelo aluno ao longo de um determinado período, já que não 

se concebe ensino como “ transmissão de conhecimento”. 

Ela deve servir como instrumento diagnóstico do processo de ensino-

aprendizagem, oferecendo elementos para revisão de postura de todos os 

componentes desse processo (aluno – professor – conteúdo – metodologia – 

instrumentos de avaliação).  

Dessa forma, restringir a avaliação a uma nota obtida em uma prova não 

retrata com fidelidade o aproveitamento obtido.  

O aluno não pode ser encarado como um receptáculo de informaçoes. Ele é 

agente de cultura, um ser ativo e criador e, por isso, capaz de superar as 

convenções e promover transformações. 

O conhecimento é construção humana e social e o nosso saber não é 

construído de um dia para o outro, de uma situação para a outra, do não saber ao 

saber tudo. Cada indivíduo trabalha e reelabora as informações recebidas, daí a 

necessidade de se considerar, na avaliação, não somente o produto, mas 

principalmente o processo. Só a consideração conjunta do resultado e do processo 

nos permite estabelecer interpretações significativas. 

Em vez de ser um instrumento de penalidade, a avaliação será, nessa 

perspectiva, de grande valia para a continuidade e/ou revisão do trabalho do 

professor, indicando os pontos que não estão bem claros para os alunos, e que, por 

isso deverá ser trabalhada com mais intensidade. E para os alunos será um 

momento de grande significação, situando-o em relação a seus progressos. 
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Portanto, é necessário considerar a avaliação como um recurso a serviço do 

desenvolvimento do aluno que o leve a assumir um compromisso com a 

aprendizagem. 

Para que o exposto acima seja efetivo utilizaremos os seguintes 

instrumentos de avaliação: tarefas ( correção, análise e discussão sobre as 

dificuldades encontradas pelos alunos); trabalhos ( individuais e coletivos); 

pesquisas e provas individuais. 
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