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INTRODUÇÃO 

 

 O Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio apresenta, dentre seus objetivos, 

ao acompanhar o desenvolvimento de propostas de flexibilização curricular junto a 

um grupo de instituições de ensino,  

 

iniciar a experiência de implementação de uma nova proposta curricular que 
permitirá, a partir de um planejamento pré-definido, acompanhar, refletir e 
ajustar ações nas diversas dimensões que compõem o processo de 
implantação do novo currículo, conhecendo suas fragilidades e realizando as 
adaptações necessárias nas escolas. Também permitirá coletar e analisar 
dados, e, por fim, avaliar os resultados do processo de implantação do novo 
currículo durante um período determinado para, na sequência, realizar essa 
implantação, progressivamente, em todas as escolas de ensino médio. 
(BRASIL, 2018b, p.16). 

 

 Em consonância às ações previstas na Portaria MEC nº 649/2018, no que 

tange às instituições de ensino do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, o 

presente Documento Orientador tem como intuito apresentar um panorama geral 

acerca das discussões sobre o Novo Ensino Médio, apontando para questões 

específicas ao Estado do Paraná, mas principalmente nortear as ações no âmbito do 

Programa, cumprindo com os objetivos estabelecidos nos documentos oficiais e que 

competem aos diferentes atores envolvidos nesta ação conjunta: Secretaria de 

Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed), Núcleos Regionais de Educação 

(NRE) e instituições de ensino (IE) participantes do Programa de Apoio ao Novo 

Ensino Médio e do Experimento Pedagógico de Flexibilização Curricular. 

 

1 Novo Ensino Médio 

 

Ponderar a respeito do processo de construção e implementação do Novo 

Ensino Médio implica em considerar que são inúmeros os desafios e as possibilidades 

que permeiam as definições e as ações por parte das Redes e das instituições de 

ensino diante dessas mudanças. 

Com a Lei Federal nº 13.415/2017, que atualiza a Lei Federal nº 9.394/1996 

(LDB) com vistas a regulamentar as alterações que constituem o Novo Ensino Médio, 

juntamente com a Resolução nº 2/2017 que homologou a Base Nacional Comum 

Curricular, e a Resolução MEC nº 3/2018 que dispõe sobre atualizações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, as discussões em torno da 
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construção de nova proposta curricular e os caminhos para a implementação se 

intensificaram. 

No cerne das discussões está a reflexão sobre a flexibilização curricular de 

forma a contribuir com a construção e o desenvolvimento do projeto de vida dos 

estudantes, além do fortalecimento de ações que favoreçam o protagonismo juvenil, 

e que considerem as perspectivas dos estudantes em relação ao mundo do trabalho. 

Dentre as principais mudanças está a organização curricular em uma parte 

referenciada na Base Nacional Comum Curricular, denominada Formação Geral 

Básica, e outra pautada na flexibilização curricular, os Itinerários Formativos. 

Os Itinerários Formativos correspondem, portanto, a possibilidades de 

trajetórias de escolha dos estudantes de acordo com seus interesses e preferências, 

sobretudo, pautados na construção e no desenvolvimento de seu projeto de vida. 

O documento que estabelece os Referenciais Curriculares para a construção 

dos Itinerários Formativos é a Portaria MEC nº 1.432/2018. 

Sugere-se que os Itinerários Formativos sejam compostos por unidades 

curriculares de Aprofundamento, Projeto de Vida e Eletivas. Estas definições estão 

na pauta de discussões entre os diferentes atores envolvidos com a construção do 

Novo Ensino Médio: Sistemas e Redes de ensino, Secretarias de Educação, 

Conselhos Estaduais de Educação, dentre outros. 

 

1.1 Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio no Paraná 

 

Com o objetivo de dar suporte às unidades federativas na elaboração e 

implementação do Novo Ensino Médio, foi instituído, por meio da Portaria MEC nº 

649/2018, o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. 

Dentre os objetivos do Programa está o apoio por parte do Governo Federal 

às Secretarias de Educação para a construção da nova proposta curricular, o 

fortalecimento das escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), o 

levantamento e análise de dados diagnósticos que contribuam com as discussões e 

propostas para a implementação do Novo Ensino Médio, o desenvolvimento de ações 

de divulgação de compartilhamento de práticas e que favoreçam a participação dos 

diferentes atores no processo, e a análise dos desafios e das possibilidades. 

Nesta direção, um dos elementos atrelados a esta proposta está o 

estabelecimento de instituições de ensino que possam desenvolver ações de 
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flexibilização curricular a partir do ano de 2019. Em cumprimento ao que dispõe a 

Portaria MEC nº 649/2018, o Estado do Paraná possui atualmente, 24 (vinte e quatro) 

instituições de ensino vinculadas ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. 

Desse total, 10 (dez) instituições de ensino ofertam Ensino Médio em Tempo 

Integral (EMTI), sendo que 3 (três) delas fazem parte do Programa Paraná Integral, e 

14 (quatorze) possuem oferta de Ensino Médio regular com carga horária anual de 

1000 (mil) horas. 

Conforme dispõe o Documento Orientador da Portaria MEC nº 649/2018, os 

objetivos das ações desenvolvidas nas escolas do Programa são: 

• Gerar aprendizado sobre a implementação de uma nova proposta curricular; 

• Gerar aprendizado sobre o processo de transição para o Novo Ensino Médio, 

permitindo conhecer aspectos que facilitam ou dificultam a implantação e 

prever adaptações que serão necessárias realizar na rede; 

• Coletar e analisar dados e informações a fim de realizar a implantação do novo 

currículo, progressivamente, em todas as escolas de ensino médio.  

 

O Departamento de Programas para Educação Básica (DPEB)/Deduc/Seed é 

responsável, por meio da equipe técnico-pedagógica da Célula do Novo Ensino 

Médio, por acompanhar e orientar as ações das instituições de ensino pertencentes 

ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. 

Em cumprimento ao que estabelece a Portaria nº 649/2018, estas instituições 

de ensino elaboraram no ano de 2019 a Proposta de Flexibilização Curricular (PFC), 

apresentando possibilidades de ações de flexibilização do currículo pautadas em um 

processo de escuta dos interesses dos estudantes. Documento este, que foi 

analisado e validado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná 

(Célula do Novo Ensino Médio e técnicos responsáveis pelo Programa Dinheiro Direto 

na Escola - PDDE), e submetido pelas instituições de ensino ao Ministério da 

Educação via SIMEC. 

As instituições de ensino que tiveram ampliação de carga horária anual para 

1000 (mil) horas, desenvolveram no ano letivo de 2020 suas propostas seguindo 

orientações presentes na Informação nº 31/2019 - SEED/DEDUC/DPEB no 

componente curricular da Parte Diversificada denominado "Projeto de 

Vida/Protagonismo Juvenil", com carga horária semanal de 5 (cinco) horas/aulas. 
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Com o avanço das discussões em âmbito nacional acerca do Novo Ensino 

Médio, e, especificamente com o andamento da construção do Referencial Curricular 

para o Novo Ensino Médio Paranaense por meio do Programa de Apoio à 

Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), instituído pela 

Portaria MEC n.º 331/2018, outras ações foram discutidas e delineadas ao longo de 

2020 para as instituições de ensino do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. 

Compreendendo que o documento curricular para o Novo Ensino Médio do 

Sistema de Ensino do Paraná encontra-se em processo de construção, e, por 

conseguinte, a proposta de Itinerários Formativos, decidiu-se que as instituições de 

ensino com oferta de EMTI permanecerão com a Matriz Curricular, em sua Parte 

Diversificada, de acordo com a vigente atualmente. 

Em contrapartida, com o objetivo de aproximar as ações de flexibilização 

curricular ao que se tem discutido acerca dos Itinerários Formativos, para as 

instituições de ensino com carga horária anual de 1.000 (mil) horas optou-se por 

estruturar o componente curricular Projeto de Vida/Protagonismo Juvenil passando a 

ser ofertado Projeto de Vida e Eletivas, com carga horária semanal de 2 horas/aulas 

e 3 horas/aulas respectivamente. 

 

1.2 Proposta de Experimento Pedagógico de Flexibilização Curricular 

 

 Recorda-se que, no âmbito nacional, há a sugestão de que os Itinerários 

Formativos sejam compostos por unidades curriculares de Aprofundamento, Projeto 

de Vida e Eletivas. 

Desta maneira, o processo de construção relatado neste documento se refere 

às disciplinas Eletivas que serão ofertadas pelas instituições de ensino com carga 

horária anual de 1.000 (mil) horas do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. Esta 

proposta constitui o Experimento Pedagógico de Flexibilização Curricular submetido 

para análise e aprovação da Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional de 

Nível Médio (Cemep) do Conselho Estadual de Educação do Paraná. 

Um dos desafios acerca do Novo Ensino Médio é articular na proposta o 

interesse dos estudantes e as condições de oferta das instituições de ensino. Desta 

forma, para a construção da proposta das disciplinas Eletivas, foi trilhado um percurso 

que buscou considerar, por meio de relatório circunstanciado com enfoque 

pedagógico a infraestrutura das instituições de ensino, as ações que já são 
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desenvolvidas em seus diferentes espaços escolares, além de momentos de escuta 

junto às equipes gestoras, professores e estudantes das instituições de ensino 

participantes do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio. 

A rede estadual de ensino do Paraná tem desenvolvido diversas ações que 

promovem a flexibilização curricular, sobretudo por meio de projetos e programas. 

Para as instituições de Ensino Médio em Tempo Integral, em virtude da organização 

de sua Matriz Curricular, são ofertadas disciplinas eletivas na Parte Diversificada. Até 

o final do ano letivo de 2019, a oferta ocorria conforme o Plano Político Pedagógico 

para Implantação do Ensino Médio em Tempo Integral do Paraná (março/2019), que 

disponibilizava para as instituições de ensino 5 (cinco) opções de Eletivas construídas 

pela Seed/PR. 

Para o ano letivo de 2020, as Eletivas ofertadas nas instituições de EMTI          

partiram de construções dos professores destas instituições, visando considerar o 

interesse dos estudantes e a disponibilidade de professores para essa oferta. 

Tanto as Eletivas com ementas construídas e propostas pela Seed/PR, quanto 

as Eletivas construídas pelos professores de EMTI para 2020 foram consideradas, e 

este levantamento contribuiu com o vislumbre de possibilidades para a construção de 

disciplinas Eletivas para as instituições de ensino com carga horária anual de 1.000 

(mil) horas do Programa. 

No cerne desta construção está a Proposta de Flexibilização Curricular (PFC) 

elaborada pelas instituições de ensino, sobretudo pautada nas orientações do Plano 

de Acompanhamento das Propostas de Flexibilização Curricular (PAPFC) da 

Seed/PR.  

A PFC fornece subsídios para compreender as possibilidades de ações de 

flexibilização do currículo que fortaleçam o protagonismo juvenil dos estudantes, 

assim como seus interesses para a construção e desenvolvimento de seu projeto de 

vida, visto que foi necessário realizar ações de escuta e de identificação dos 

interesses dos estudantes por parte das equipes gestoras para a elaboração do 

documento. 

 Juntamente com a análise desses documentos, no processo de construção 

das disciplinas Eletivas foram organizados momentos para escuta de diretores e 

equipes gestoras, professores e estudantes das instituições de ensino com carga 

horária anual de 1.000 (mil) horas do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio 

acerca das ações que já são desenvolvidas no âmbito escolar, bem como questões 
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relacionadas à infraestrutura, áreas de interesse, projeto de vida e protagonismo 

juvenil.  

  

1.3 Proposta de disciplinas Eletivas 

 

 Com base nos documentos e materiais construídos e analisados no decorrer 

do processo de elaboração das disciplinas Eletivas, e, com o objetivo de possibilitar 

aos estudantes diferentes vivências e a ampliação e o aprofundamento de diversos 

temas, são propostas um total de 13 (treze) disciplinas Eletivas organizadas por Área 

do Conhecimento. A saber:  

 

● Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

○ A História nas telas do cinema 

○ Aprendendo a empreender: Desenvolvendo projetos pessoais ou 

produtivos 

○ Minha cidade, minha memória: Viajando pela história local 

○ Na trilha da argumentação 

 

● Ciências da Natureza e suas tecnologias 

○ “Contato”: Diálogos entre Ciência e ficção científica 

○ “Contém Ciência”: Laboratório de práticas experimentais 

○ “Primavera silenciosa”: Escola e Meio Ambiente 

 

● Linguagens e suas tecnologias 

○ Comunicação, Cultura Digital e uso de mídias 

○ Cultura corporal: A expressão pelo movimento 

○ O mundo do esporte e o esporte no mundo 

 

● Matemática e suas tecnologias 

○ Pensamento Computacional 

○ Projetista mestre: A matemática das edificações 

○ “Pro-player” e a lógica matemática 

O detalhamento da oferta e questões centrais acerca das disciplinas Eletivas 

serão discutidos posteriormente no item 3 “Organização Curricular” deste documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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2. Atribuições 

 

2.1 Atribuições da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná 

 

Em cumprimento ao que dispõe o Documento Orientador da Portaria MEC n.º 

649/2018, à equipe técnica da Seed/PR compete a elaboração do Plano de 

Acompanhamento das Propostas de Flexibilização Curricular (PAPFC), assim como 

estabelecer o diálogo com as equipes gestoras e professores das instituições de 

ensino participantes do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, com vistas a 

fornecer orientações na elaboração e no desenvolvimento das propostas e das ações 

de flexibilização curricular. Ademais, são atribuições da Seed/PR: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, bem como as orientações para 

as instituições de ensino vinculadas ao Programa de Apoio ao Novo Ensino 

Médio; 

b) Orientar a participação das instituições de ensino do Programa de Apoio ao 

Novo Ensino Médio; 

c) Elaborar e expedir documentação relacionada às especificidades da oferta do 

componente curricular Projeto de Vida e das disciplinas Eletivas nas 

instituições de ensino com carga horária anual de 1.000 (mil) horas; 

d) Fornecer subsídios teóricos e metodológicos às equipes técnicas dos Núcleos 

Regionais de Educação quanto aos processos que envolvem o funcionamento 

e encaminhamentos necessários no âmbito do Programa; 

e) Analisar a documentação dos protocolados, bem como pareceres técnicos e 

pedagógicos enviados pelos NRE acerca do Programa de Apoio ao Novo 

Ensino Médio; 

f) Orientar os NRE quanto à elaboração do Projeto Político-Pedagógico, 

Proposta Pedagógica Curricular e Regimento Escolar, pelas instituições de 

ensino; 

g) Orientar e acompanhar o trabalho dos técnicos pedagógicos dos NRE, 

responsáveis pelas instituições de ensino vinculadas ao Programa de Apoio ao 

Novo Ensino Médio, quanto à organização e implementação das ações e 

demais encaminhamentos; 
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h) Propor formação continuada para os técnicos pedagógicos dos NRE e 

profissionais que atuam nas instituições de ensino vinculadas ao Programa de 

Apoio ao Novo Ensino Médio; 

i) Efetuar articulação com equipes dos departamentos e setores da Secretaria 

de Estado da Educação e do Esporte nas questões referentes à demanda, 

suprimento, registro escolar, vida legal dos estudantes e outras que se fizerem 

necessárias para o funcionamento das instituições de ensino vinculadas ao 

Programa; 

j) Realizar estudos e análises diagnósticas acerca da infraestrutura escolar e das 

ações de flexibilização curricular que são desenvolvidas nas instituições de 

ensino da Rede estadual e que possam subsidiar as ações junto aos técnicos 

dos NRE e instituições de ensino no âmbito do Programa; 

k) Desenvolver ações que possibilitem momentos e espaços de diálogo e de 

compartilhamento de práticas entre as instituições de ensino vinculadas ao 

Programa; 

l) Solicitar ao Sistema de Administração da Educação (SAE) a inserção da Matriz 

Curricular aprovada das instituições de ensino com carga horária anual de 

1.000 (mil) horas do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio.   

m) Realizar a comunicação que for necessária e solicitada pelos diferentes atores, 

seja ela referente ao MEC, ao Consed, ou questões relacionadas ao PDDE 

Novo Ensino Médio. 

 

2.2 Atribuições dos Núcleos Regionais de Educação 

 

São atribuições do NRE: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, bem como as orientações para 

as instituições de ensino vinculadas ao Programa de Apoio ao Novo Ensino 

Médio; 

b) Subsidiar as instituições de ensino sob sua jurisdição no que diz respeito da 

participação no Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio; 

c) Orientar a elaboração ou a adequação dos documentos redigidos pelo coletivo 

escolar, sobretudo do Projeto Político-Pedagógico, Proposta Pedagógica 

Curricular e Regimento Escolar; 
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d) Acompanhar como as turmas se configuram, as matrículas e o rendimento 

escolar dos estudantes das instituições de ensino, emitindo relatórios sempre 

que solicitados pelo Departamento de Programas para Educação Básica da 

Seed/PR. 

e) Analisar com a direção, equipe pedagógica e professores das instituições de 

ensino, as situações que requerem atenção, especialmente aquelas 

relacionadas ao ensino e aprendizagem e ao abandono, entre outras, para a 

proposição de ações de superação dos desafios identificados; 

f) Disponibilizar às instituições de ensino subsídios pedagógicos aos 

professores; 

g) Disponibilizar às instituições de ensino, subsídios pertinentes às estratégias de 

planejamento, de integração dos Planos de Trabalho Docente e Avaliação; 

h) Avaliar e emitir pareceres pedagógicos sobre o Projeto Político-Pedagógico, 

Proposta Pedagógica Curricular e Regimento Escolar das instituições de 

ensino de sua jurisdição; 

i) Emitir pareceres técnicos relativos ao cumprimento dos itens obrigatórios, 

conforme os documentos de referência expedidos pelo Departamento de 

Programas para Educação Básica da Seed/PR; 

j) Efetuar articulação com os setores responsáveis do NRE para o tratamento 

das questões referentes à demanda, suprimento, registro escolar, e outras que 

se fizerem necessárias, para o funcionamento das instituições de ensino 

vinculadas ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio; 

k) Atender, atuando em colaboração, às solicitações da Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte do Paraná, dentro dos prazos estabelecidos. 

 

2.3 Atribuições das instituições de ensino (IE) participantes do Programa de 

Apoio ao Novo Ensino Médio e do Experimento Pedagógico de Flexibilização 

Curricular 

 

Em cumprimento ao que dispõe o Documento Orientador da Portaria MEC n.º 

649/2018, às instituições de ensino vinculadas ao Programa de Apoio ao Novo Ensino 

Médio compete a elaboração e a implementação da Proposta de Flexibilização 

Curricular (PFC), considerando, dentre outros fatores, as áreas de interesse dos 
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estudantes e a disponibilidade de infraestrutura e condições de oferta. Ademais, são 

outras atribuições: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, bem como as orientações para 

as instituições de ensino vinculadas ao Programa de Apoio ao Novo Ensino 

Médio; 

b) Elaborar ou adequar o Projeto Político-Pedagógico e a Proposta Pedagógica 

Curricular regulamentados no Regimento Escolar, condizente com o tempo 

ampliado e expressando os seguintes fundamentos: 

i) Realização de planejamento conjunto das atividades escolares; 

ii) Fortalecimento dos mecanismos de gestão democrática; 

iii) Organização adequada do trabalho pedagógico, visando ao diálogo 

constante entre as áreas do conhecimento; 

iv) Organização dos espaços e tempos, de forma a favorecer o projeto 

educativo da unidade escolar; 

v) Composição de Matriz Curricular com base em critérios estritamente 

pedagógicos, centrados no estudante que se pretende formar; 

vi) Proposição e execução de Proposta Pedagógica Curricular, de modo a 

expressar a articulação entre o conjunto das disciplinas e dos 

componentes curriculares ofertados. 

c) Destinar os recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) conforme dispõe o Art. 10 da Resolução MEC/FNDE n.º 21/2018: 

i) Aquisição de material de consumo e na contratação de serviços 

necessários à elaboração e implementação das PFC; 

ii) Realização de pequenos reparos e adequações de infraestrutura 

necessários à implementação da PFC; e 

iii) Aquisição de equipamentos e mobiliários necessários à implementação 

da PFC. 

d) Realizar os encaminhamentos necessários para a escolha e definição das 

disciplinas Eletivas ofertadas pela instituição de ensino, conforme orientação 

proveniente da Seed/PR; 

e) Organizar e efetuar a distribuição de aulas de Projeto de Vida e disciplinas 

Eletivas norteada pelas orientações da Seed/PR; 

f) Emitir relatórios sobre o acompanhamento das ações da instituição de ensino 

no que se refere ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio; 
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g) Atender, atuando em colaboração, às solicitações da Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte do Paraná, dentro dos prazos estabelecidos. 

 

3. Organização Curricular 

 

3.1 Matriz Curricular do Ensino Médio - Escolas com carga horária anual de 

1.000 (mil) horas do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio 

  

 A implementação de Matriz Curricular com componente curricular Projeto de 

Vida e disciplinas Eletivas na Parte Diversificada tem como objetivo fortalecer as 

propostas de flexibilização curricular das instituições de ensino com carga horária 

anual de 1.000 (mil) horas do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, assim como 

dar continuidade às ações que corroborem com o acompanhamento, a reflexão e o 

planejamento por parte dos diferentes atores que participam do processo de 

construção da nova proposta curricular, e permitir a análise de desafios e 

possibilidades que permeiam a implementação do Novo Ensino Médio nas Redes de 

ensino. 

  



 

15 
 

 

¹ Matriz Curricular de acordo com a LDB n.º 9.394/1996; Portaria MEC n.º 1.023/2018; Portaria MEC 
n.º 1.024/2018. 
² Disciplina específica em razão das especificidades das instituições de ensino do Programa de Apoio 
ao Novo Ensino Médio. 
³ Componente curricular semestral a ser definido conforme orientação específica do Departamento de 
Programas para Educação Básica. 
⁴ Matrícula facultativa para o estudante, ofertado no CELEM em contraturno. 
⁵ Serão ministradas 06 (seis) aulas, com tempo de 50 (cinquenta) minutos, totalizando 30 (trinta) aulas 
semanais em cada série. 
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3.2 Componente curricular Projeto de Vida e disciplinas Eletivas 

 

 Para o ano letivo de 2021, as instituições de ensino com carga horária anual 

de 1.000 (mil) horas do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio ofertarão, na Parte 

Diversificada da Matriz Curricular, 2 (duas) horas/aula semanais do componente 

curricular Projeto de Vida, e um total de 3 (três) horas/aula semanais de disciplinas 

Eletivas com organização semestral, conforme dispõe a Instrução Normativa 

Conjunta n.º 010/2020 - DEDUC/DPGE/SEED e a Informação n.º 26/2020 - 

DEDUC/SEED, de forma que o estudante deverá cursar 2 (duas) disciplinas Eletivas 

por semestre, uma com carga horária semanal de 2 (duas) horas/aula e outra de 1 

(uma) hora/aula.  

 Para o segundo semestre de 2021, as equipes gestoras poderão reavaliar as 

opções de disciplinas eletivas ofertadas, podendo realizar nova escolha, seguindo 

orientações e encaminhamentos para esse processo da Diretoria de Educação 

(Deduc)/Seed, e, considerando as áreas de conhecimento e componentes 

curriculares relacionados às disciplinas eletivas. Desta maneira, os professores 

supridos nas disciplinas eletivas no primeiro semestre de 2021, permanecerão com a 

carga horária de disciplinas eletivas, ainda que sejam outras opções, porém dentro 

da mesma área de conhecimento e componente curricular relacionado.   

 O Projeto de Vida, será trabalhado, portanto, como componente curricular, mas 

também deve estar presente nas discussões de forma transversal a todos os demais 

componentes e disciplinas ofertados, visto que de acordo com a Lei Federal n.º 

13.415/2017 “Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral 

do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto 

de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.”.  

 Para além de definições no âmbito profissional, o trabalho com projeto de vida 

objetiva auxiliar os estudantes na capacidade de tomar decisões e fazer escolhas 

para agir no presente com autonomia e de forma responsável refletindo sobre suas 

perspectivas nos diferentes âmbitos. De acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular da etapa Ensino Médio, o projeto de vida “é o que os estudantes almejam, 

projetam e redefinem para si ao longo de sua trajetória” considerando os contextos 

sociais e históricos em que estão inseridos.   

 A oferta de disciplinas Eletivas nas instituições de ensino de carga horária 

anual de 1.000 (mil) horas do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio corresponde 
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a uma proposta que procura fortalecer as ações de flexibilização curricular, 

aproximando a estrutura do currículo com o que se tem discutido acerca dos 

Itinerários Formativos. 

 As disciplinas Eletivas organizam-se em duas Trilhas Formativas: Trilha de 

Eletivas 1 e Trilha de Eletivas 2. Elas se diferenciam em virtude da carga horária 

semanal. A Trilha de Eletivas 1 corresponde ao grupo de disciplinas Eletivas com 1 

(uma) hora/aula semanal, e a Trilha de Eletivas 2 se refere às disciplinas Eletivas com 

2 (duas) horas/aula semanais.  

 

TRILHAS FORMATIVAS 

TRILHA DE ELETIVAS 1 TRILHA DE ELETIVAS 2 

A História nas telas do cinema “Contato”: Diálogos entre Ciência e ficção 
científica 

Aprendendo a empreender: Desenvolvendo 
projetos pessoais ou produtivos 

Cultura corporal: A expressão pelo movimento 

Comunicação, Cultura Digital e uso de mídias Minha cidade, minha memória: Viajando pela 
história local 

“Contém Ciência”: Laboratório de práticas 
experimentais 

Na trilha da argumentação 

Pensamento Computacional O mundo do esporte e o esporte no mundo 

“Pro-player” e a lógica matemática “Primavera silenciosa”: Escola e Meio Ambiente 

 Projetista mestre: A matemática das edificações 

 

 

 Tal como os Itinerários Formativos, a oferta de disciplinas Eletivas pelas 

instituições de ensino deve considerar 

 

a realidade local, os anseios da comunidade escolar e os recursos físicos, 
materiais e humanos das redes e instituições escolares de forma a propiciar 
aos estudantes possibilidades efetivas para construir e desenvolver seus 
projetos de vida e se integrar de forma consciente e autônoma na vida cidadã 
e no mundo do trabalho. (BRASIL, 2017, p. 478). 

 

 Os encaminhamentos metodológicos no contexto das Eletivas precisam 

possibilitar o diálogo e mobilizar os estudantes a ações de protagonismo juvenil, 

organizando-se em torno dos eixos estruturantes, conforme estabelece a Resolução 
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CNE/CEB n.º 3/2018 que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. São, portanto, os 4 (quatro) eixos estruturantes: 

 

● Investigação científica 

● Processos criativos 

● Mediação e intervenção sociocultural 

● Empreendedorismo 

  

 Desta maneira, além de considerar a organização por Áreas do Conhecimento 

(Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas tecnologias, 

Linguagens e suas tecnologias, e Matemática e suas tecnologias), as disciplinas 

Eletivas foram elaboradas de forma que os objetos de conhecimento e 

encaminhamentos metodológicos sejam permeados por um dos eixos estruturantes 

e suas habilidades gerais e específicas, tal como organizado e orientado na Portaria 

MEC n.º 1.432/2018 que estabelece os Referenciais Curriculares para Elaboração 

dos Itinerários Formativos. A articulação entre as disciplinas Eletivas propostas e os 

eixos estruturantes será apresentada nas ementas contidas no Apêndice deste 

documento. 

 A Portaria MEC n.º 1.432/2018, descreve a justificativa, os objetivos, e o foco 

pedagógico dos eixos estruturantes: 

 

a) Investigação Científica 

Descrição: Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes 

de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento 

sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a 

uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como 

a temáticas de seu interesse. 

Justificativa: Para participar da sociedade da informação, os estudantes 

precisam se apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades que os 

permitam acessar, selecionar, processar, analisar e utilizar dados sobre os mais 

diferentes assuntos, seja para compreender e intervir na realidade, seja para lidar de 

forma crítica, reflexiva e produtiva com a quantidade cada vez maior de informações 

disponíveis. 

Objetivos:  
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• Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, 

fenômenos e processos; 

• Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico; 

• Utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de investigação 

voltados à compreensão e enfrentamento de situações cotidianas, com 

proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Foco Pedagógico: Neste eixo, os estudantes participam da realização de uma 

pesquisa científica, compreendida como procedimento privilegiado e integrador de 

áreas e componentes curriculares. O processo pressupõe a identificação de uma 

dúvida, questão ou problema; o levantamento, formulação e teste de hipóteses; a 

seleção de informações coletadas; a identificação de como utilizar os conhecimentos 

gerados para solucionar problemas diversos; e a comunicação de conclusões com a 

utilização de diferentes linguagens. 

 

b) Processos Criativos 

 Descrição: Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes 

de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas do 

Conhecimento, à Formação Técnica e Profissional, bem como a temáticas de seu 

interesse. 

 Justificativa: Para participar de uma sociedade cada vez mais pautada pela 

criatividade e inovação, os estudantes precisam aprender a utilizar conhecimentos, 

habilidades e recursos de forma criativa para propor, inventar, inovar. 

 Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias e as ciências 

aplicadas e sobre como utilizá-los para a criação de processos e produtos 

criativos; 

• Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo; 

• Utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de criação e 

produção voltados à expressão criativa e/ou à construção de soluções 

inovadoras para problemas identificados na sociedade e no mundo do trabalho. 

Foco Pedagógico: Neste eixo, os estudantes participam da realização de 

projetos criativos, por meio da utilização e integração de diferentes linguagens, 
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manifestações sensoriais, vivência artísticas, culturais, midiáticas e científicas 

aplicadas. O processo pressupõe a identificação e o aprofundamento de um tema ou 

problema, que orientará a posterior elaboração, apresentação e difusão de uma ação, 

produto, protótipo, modelo ou solução criativa, tais como obras e espetáculos 

artísticos e culturais, campanhas e peças de comunicação, programas, aplicativos, 

jogos, robôs, círculos, entre outros produtos analógicos e digitais. 

 

c) Mediação e Intervenção Sociocultural 

 Descrição: Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes 

de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à 

Formação Técnica e Profissional, bem como a temas de seu interesse para realizar 

projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

 Justificativa: Para participar de uma sociedade desafiada por questões 

socioculturais e ambientais cada vez mais complexas, os estudantes precisam se 

apropriar de conhecimentos e habilidades que os permitam atuar como agentes de 

mudanças e de construção de uma sociedade mais ética, justa, democrática, 

inclusiva, solidária e sustentável. 

 Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida dos seres 

humanos e do planeta em nível local, regional, nacional e global, e 

compreender como podem ser utilizados em diferentes contextos e situações; 

• Ampliar habilidades relacionadas à convivência e atuação sociocultural; 

• Utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar conflitos, promover 

entendimentos e propor soluções para questões e problemas socioculturais e 

ambientais identificados em suas comunidades. 

 Foco Pedagógico: Neste eixo, privilegia-se o envolvimento dos estudantes em 

campos de atuação da vida pública, por meio do seu engajamento em projetos de 

mobilização e intervenção sociocultural e ambiental que os levem a promover 

transformações positivas na comunidade. O processo pressupõe o diagnóstico da 

realidade sobre a qual se pretende atuar, incluindo a busca de dados oficiais e a 

escuta da comunidade local; a ampliação de conhecimentos sobre o problema a ser 

enfrentado; o planejamento, execução e avaliação de uma ação social e/ou ambiental 

que responda às necessidades e interesses do contexto; a superação de situações 
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de estranheza, resistência, conflitos interculturais, dentre outros possíveis obstáculos, 

com necessários ajustes de rota. 

 

d) Empreendedorismo 

 Descrição: Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes 

de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais 

ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. 

 Justificativa: Para participar de uma sociedade cada vez mais marcada pela 

incerteza, volatilidade e mudança permanente, os estudantes precisam se apropriar 

cada vez mais de conhecimentos e habilidades que os permitam se adaptar a 

diferentes contextos e criar novas oportunidades para si e para os demais. 

 Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos relacionados a contexto, ao mundo do trabalho e à 

gestão de iniciativas empreendedoras, incluindo seus impactos nos seres 

humanos, na sociedade e no meio ambiente; 

• Ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e 

projeto de vida; 

• Utilizar esses conhecimentos e habilidades para estruturar iniciativas 

empreendedoras com propósitos diversos, voltadas a viabilizar projetos 

pessoais ou produtivos com foco no desenvolvimento de processos e produtos 

com o uso de tecnologias variadas. 

 Foco Pedagógico: Neste eixo, os estudantes são estimulados a criar 

empreendimentos pessoais ou produtivos articulados com seus projetos de vida, que 

fortaleçam a sua atuação como protagonistas da sua própria trajetória. Para tanto, 

busca desenvolver autonomia, foco e determinação para que consigam planejar e 

conquistar objetivos pessoais ou criar empreendimentos voltados à geração de renda 

via oferta de produtos e serviços, com ou sem uso de tecnologias. O processo 

pressupõe a identificação de potenciais, desafios, interesses e aspirações pessoais; 

a análise do contexto externo, inclusive em relação ao mundo do trabalho; a 

elaboração de um projeto pessoal ou produtivo; a realização de ações-piloto para 

testagem e aprimoramento do projeto elaborado; o desenvolvimento ou 

aprimoramento do projeto de vida dos estudantes. 
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 O processo de escolha das disciplinas Eletivas que serão ofertadas em cada 

instituição de ensino é norteado pela Informação n.º 26/2020 – DPEB/DEDUC/SEED, 

segundo a qual as turmas serão organizadas de forma multisseriada, e a definição de 

oferta está pautada na lista prévia disponibilizada pela SEED/PR.  

 O número de turmas em cada Trilha de Eletivas deve corresponder ao número 

total de turmas de Ensino Médio da instituição de ensino. Desta maneira, a quantidade 

de diferentes disciplinas Eletivas ofertadas de cada Trilha não deve ultrapassar o 

número máximo de turmas de Ensino Médio que a instituição de ensino possui. 

Ademais, a quantidade de diferentes disciplinas Eletivas de cada Trilha pode ser 

menor que a quantidade de turmas de Ensino Médio da instituição de ensino, pois 

pode ocorrer a oferta de mais de uma turma da mesma disciplina Eletiva. 

 Atendendo às possibilidades e regulamentações vigentes acerca de reuniões 

presenciais ou remotas, as instituições de ensino definirão as disciplinas Eletivas a 

serem ofertadas a partir de uma lista proposta pela Seed/PR, que considera: 

a) a reunião com o Conselho Escolar e o registro em ata;  

b) a infraestrutura disponível na instituição de ensino;  

c) a preferência dos estudantes registradas nas Propostas de Flexibilização  

Curricular (PFC);   

d) as necessidades da comunidade escolar;  

e) a disponibilidade de docentes com perfil para assumir as Disciplinas Eletivas;  

f) a carga horária semanal para as disciplinas Eletivas de 3 (três) horas/aulas, ou 

seja, o estudante cursará a cada semestre 2 (duas) Disciplinas Eletivas: uma 

de  carga horária semanal de 2 horas/aulas e outra de 1 hora/aula.  

g) a abertura de protocolo para oficializar a escolha da instituição de ensino.  

 

 O protocolo com a definição das disciplinas Eletivas deve seguir os seguintes 

encaminhamentos para análise e validação do Departamento de Programas para 

Educação Básica da Seed/PR: 

 Na instituição de ensino: 

a) Ofício destinado à chefia do Núcleo Regional de Educação (NRE), 

comunicando a definição das disciplinas Eletivas; 

b) Lista das disciplinas Eletivas escolhidas pela instituição de ensino, de acordo 

com o número de turmas do Ensino Médio. 
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 No Núcleo Regional de Educação: 

a)  Parecer do Núcleo Regional de Educação (NRE) a respeito das disciplinas 

Eletivas indicadas pela instituição como premissa para despacho de 

documento à SEED/DEDUC/DPEB/NEM. 

 

4. Avaliação no âmbito da Proposta de Experimento Pedagógico de 

Flexibilização Curricular 

 

 A avaliação é uma ação necessária para monitoramento e replanejamento de 

atividades que envolvam processos de interação e produção dos seres humanos. 

Considerada como processo, é imperativo que se realize tanto a autoavaliação quanto 

a avaliação continuada de modo a contemplar o desempenho, implementação e 

resultados no tocante a sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e 

relevância nos seus objetivos. A autoavaliação promove a construção do 

conhecimento acerca das condições da realidade visando adequar a proposta às 

condições existentes enquanto que a avaliação continuada acompanha o processo 

para que sejam realizadas alterações se necessário.  

Ao se focar o processo avaliativo no que se refere a Proposta de Experimento 

Pedagógico de Flexibilização Curricular, é imprescindível que tanto a autoavaliação 

quanto a avaliação permanente forneçam informações pormenorizadas. Elas não 

devem se limitar às instituições de ensino, mas incluir os gestores da Seed e dos 

Núcleos Regionais de Educação, de tal forma que seja possível para todos a 

identificação dos pontos positivos e dos pontos de atenção em relação à oferta, 

acesso e permanência dos estudantes. 

 Existe a necessidade de estabelecimento de critérios em relação a atingir os 

objetivos estabelecidos. Dentre os critérios de relevância estão: eficácia que mede 

quanto dos objetivos foram atingidos; impacto que apresenta os efeitos positivos 

provenientes da intervenção; sustentabilidade caracterizada pela medida em que é 

possível dar continuidade a proposta pedagógica e satisfação que avalia como a 

comunidade tem recebido a proposta. 

 Para transformar os critérios em indicadores: 

• Indicadores simples - número de professores, área construída, número de 

salas de aula. 



 

24 
 

• Indicadores de desempenho - custo aluno, relação estudante - professor; 

relação estudante - gestão escolar; relação gestão escolar - escola. 

• Indicadores gerais - instrumentos que compõem o Plano estadual de 

Monitoramento. Quais sejam, Prova Paraná, Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

Seminários de avaliação. 

Neste sentido, a avaliação não se restringe às escolas, mas inclui também os 

gestores da Seed e dos Núcleos Regionais de Educação, ou seja, possibilita a todos 

a identificação dos fatores que facilitam e aqueles que dificultam a oferta, o acesso e 

a permanência dos educandos numa educação pública de qualidade. Aliado a 

identificação destes fatores deve estar, obrigatoriamente, o compromisso e a efetiva 

implementação das mudanças necessárias. Assim, a avaliação das políticas e das 

práticas educacionais, enquanto responsabilidade coletiva, pressupõe a clareza das 

finalidades essenciais da educação, dos seus impactos sociais, econômicos, culturais 

e políticos, bem como a reelaboração e a implementação de novos rumos que 

garantam suas finalidades e impactos positivos à população que demanda 

escolarização.  

 Só existe a possibilidade de realizar uma avaliação de processo ou conclusiva 

se forem estabelecidos no planejamento: objetivos, metas, critérios, indicadores e 

padrões. 

A avaliação institucional não diz respeito à avaliação da proposta pedagógica, 

mas também a ação de todos os atores envolvidos no processo, quais sejam, equipe 

diretiva, NRE, professores, Seed. Para tanto, serão desenvolvidos instrumentos 

avaliativos em processo colaborativo da Seed com as instituições de ensino e os NRE. 

 Ao tratar das questões ligadas às disciplinas eletivas e ao Projeto de Vida, duas 

etapas de avaliação se fazem necessárias, quais sejam, avaliação diagnóstica e 

avaliação formativa. 

 A avaliação diagnóstica é primordial para que o professor possa verificar quais 

conhecimentos o estudante adquiriu a respeito de determinado conteúdo até o 

momento desta primeira avaliação. Deste modo é possível ver o que é necessário ser 

retomado, de que modo é possível fazer a abordagem dos conteúdos e a partir de 

que conteúdo específico. 
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 É importante lembrar que a avaliação diagnóstica é utilizada pelo professor 

como uma medida de pré-requisitos e que sobre ela, diferentemente da avaliação 

formativa que será vista a seguir, não há nada que o professor possa fazer para 

melhoria do desempenho do estudante, pois está posto. 

 Enquanto que a avaliação diagnóstica verifica os conhecimentos dos 

estudantes com relação a determinado conhecimento, a avaliação formativa fornece 

subsídios para que as informações permitam mudanças para aperfeiçoamento do 

projeto ainda em processo de implantação. Os dados obtidos devem ser coletados 

logo no princípio da proposta para que possam ser alterados no processo. A sala de 

aula, lugar de encontro e conhecimento, na qual sujeitos com diferentes concepções 

acerca da vida e da apreensão de conteúdos compartilham momentos de 

aprendizagem conduzidas por um professor. 

 Enquanto mediador do conhecimento e porque não de conflitos, o professor 

precisa ter comprometimento com os estudantes e suas histórias de vida, com 

conhecimentos, muitas vezes de senso comum, trazidos pelas diferentes culturas, 

mas não menos importante. 

Os estudantes são ávidos por saber, entretanto a escola precisa se aproximar 

da realidade deles e, portanto é necessário que o professor considere e escute os 

anseios dos estudantes, o que contribui para as discussões que permitam a 

aprendizagem de determinados conteúdos e conceitos. 

  

4.1 Avaliação no âmbito do componente curricular Projeto de Vida 

 

 Dentre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

estão: 

 

valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade” (BRASIL, 2018, p. 9). 

 

 Considerando que o estudante do Ensino Médio, dentro do componente 

curricular Projeto de Vida trabalha questões ligadas à cooperação, argumentação, 

competências socioemocionais, compreensão e análise do mundo ao seu redor, este 

componente não será avaliado de modo formal com notas.  
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 Trata-se de um processo de construção do Projeto de Vida, no qual os 

estudantes deverão ser questionados a respeito de sua atuação no mundo, não se 

trata de uma optar por esta ou aquela profissão. 

 Para este componente curricular não existem notas uma vez que não se trata 

de algo mensurável em comparação a algo, mas como cada estudante desenvolve 

seu potencial para sua realização pessoal e profissional. Deste modo o ideal é a 

realização de autoavaliação, avaliações processuais e formativas, além da atuação 

/participação e frequência durante as aulas. 

 

4.2  Avaliação no âmbito das disciplinas Eletivas 

 

 A avaliação ocorre enquanto indicador de qualidade e como aprendizagem dos 

estudantes. 

 Como indicador, é preciso monitorar as matrículas, frequência e a sua 

efetividade no tocante à aquisição da aprendizagem, qualidade com a finalidade de 

utilizar os resultados para aprimorar ou cessar a oferta de determinada disciplina 

eletiva, revisando inclusive as outras disciplinas eletivas. 

 Na aprendizagem dos estudantes não há necessidade de provas e notas, mas 

os professores devem assim como no componente curricular Projeto de Vida verificar 

a evolução dos estudantes no desenvolvimento da disciplina, tanto na participação 

nas aulas quanto na elaboração de uma composição ao final da disciplina Eletiva.  

 

4.3 Conselho de Classe 

 

 O Conselho de Classe, como órgão colegiado consultivo e deliberativo, foi 

instituído no Paraná - Deliberação n.º 007/99 - CEE/PR, cuja finalidade é discutir 

questões referentes ao processo ensino e aprendizagem.  

 A ação do Conselho de classe é organizada pela equipe pedagógica para 

promoção da relação entre professores e estudantes de modo contínuo na relação 

ensino e aprendizagem de forma a monitorar e intervir indicando caminhos para que 

o estudante apreenda os conteúdos durante o desenvolvimento da disciplina e/ou 

componente.  
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5. Calendário Escolar 

 

O Calendário Escolar será elaborado de acordo com as orientações (resolução 

e instrução) emitidas pela mantenedora. A equipe gestora observará os mínimos 

estabelecidos pelas Portarias vigentes. 

O Calendário Escolar deverá ser homologado pelo NRE a que a instituição de 

ensino está jurisdicionada, para depois ser implementada.  

 

6. Carga Horária 

 

A carga horária semanal de estudos e atividades pedagógicas das instituições 

de ensino que fazem parte do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio e do 

Experimento Pedagógico de Flexibilização Curricular, deverá perfazer uma jornada 

diária de 6 horas/aula diárias de 50 minutos, totalizando 30 (trinta) horas/aula 

semanais e uma jornada anual de 1.000 horas em 200 dias letivos, aos estudantes. 

A composição e a carga horária das disciplinas/componentes curriculares da 

parte diversificada serão as definidas na matriz curricular conforme Instrução 

Normativa expedida pela Diretoria de Educação (Deduc) da Seed/PR. 

Os professores que atuam nessas escolas e que trabalharem com o 

componente curricular Projeto de Vida e com as disciplinas Eletivas, deverão atender 

a organização da escola com relação aos horários desses componentes, que ficarão 

a encargo da equipe gestora, observando a organização mais adequada para o 

funcionamento e o melhor andamento das turmas, pois as mesmas serão 

multisseriadas. 

 

7. Formação Continuada 

 

Garantir um processo de formação continuada que valorize o debate científico 

e encaminhamentos teóricos metodológicos condizentes às necessidades dos 

estudantes em seus projetos de vida, é uma das ações que a Seed tem observado, 

para legitimar a proposta deste experimento pedagógico. 

Desse modo, a formação continuada é considerada como processo de 

aprofundamento e atualização para a práxis docente e, poderá ocorrer por meio de 

estudos, leituras de textos, vídeos e discussões, de forma presencial e/ou à distância, 
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sendo elaborados e mediados pelos técnicos pedagógicos do Departamento de 

Programas para Educação Básica em parceria com o Departamento de 

Desenvolvimento Curricular (DDC), da Seed/PR, considerando também os 

apontamentos dos professores das respectivas instituições sobre temas e/ou 

especificidades pedagógicas que devem ser incluídos nesta ação. 

Compreende-se assim que as habilidades e competências necessárias para 

que o professor desenvolva tais ações, estão além dos procedimentos e teorias, 

atingem uma dimensão socioeconômica e política, oportunizando ideias, temas e 

ações que perpassam o contexto da sala de aula e/ou escola. 

Aqui, a formação pode ser compreendida como um encaminhamento essencial 

e colaborativo para uma aprendizagem significativa, tendo por objetivo práticas 

educativas integradas aos tempos e espaços de aprendizagem. 

 A formação continuada também poderá ocorrer por meio de reunião 

pedagógica, hora-atividade concentrada, disponibilização de material de estudo e 

pesquisa, momentos de interação entre professores e equipe pedagógica, entre 

outras possibilidades. 

 No que tange ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, entende-se a 

relevância de propostas específicas para as instituições de ensino participantes. 

Desta forma, são previstas ações de formação continuada para as equipes gestoras 

e para os professores. 

Para as equipes gestoras, a formação será voltada ao acompanhamento das  

ações no âmbito do componente curricular Projeto de Vida e das disciplinas Eletivas, 

nas três séries do Ensino Médio, de forma a contribuir com as discussões em torno 

das possibilidades e dos desafios para a implementação de nova proposta curricular 

para esta etapa de ensino. 

Aos professores, são programados encaminhamentos com enfoque 

pedagógico, para  

• Análise e discussão das ementas das disciplinas/componente curricular 

específicos destas instituições de ensino, com vistas à participação e 

contribuições dos professores na construção e revisão das ementas; 

• Diálogos com foco teórico-metodológico acerca dos processos de ensino e 

aprendizagem; 

• Encontros para o compartilhamento de práticas entre os professores; 
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• Momentos formativos com especialistas e convidados das áreas de 

conhecimento e do Projeto de Vida. 

Cabe observar que, aos estudantes, também serão proporcionados momentos 

de escuta e de compartilhamento de experiências, de modo que possam apresentar 

suas opiniões acerca das propostas de flexibilização curricular, o que se considera 

como essencial contribuição no que tange o processo de implementação do Novo 

Ensino Médio no Estado do Paraná. 

 

8. Atendimento à Diversidade 

 

 A BNCC etapa Ensino Médio apresenta e fortalece a adoção de uma noção 

ampliada acerca de “juventudes”, corroborando com o que dispõem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 2011 (Parecer CNE/CEB n.º 5/2011).  

Segundo o documento,  

 
Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola que 
acolha as diversidades, promovendo, de modo intencional e permanente, o 
respeito à pessoa humana e aos seus direitos. E mais, que garanta aos 
estudantes serem protagonistas de seu próprio processo de escolarização, 
se reconhecendo como interlocutor legítimo sobre currículo, ensino e 
aprendizagem. (BRASIL, 2017, p. 463). 

 

Desse modo, corresponde às premissas presentes nos documentos oficiais e 

norteadores a responsabilidade em considerar as especificidades das diferentes 

modalidades de ensino: Educação do Campo, Educação Escolar Quilombola, 

Educação Escolar Indígena, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, e 

Educação Profissional.  

 

9. Distribuição de aulas 

 A equipe gestora1 das instituições de ensino com carga horária anual de 1.000 

(mil) horas do Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio é responsável pela 

designação de aulas do componente curricular Projeto de Vida e das disciplinas 

Eletivas aos profissionais efetivos de acordo com as orientações contidas na 

Informação nº 26/2020 - SEED/DEDUC/DPEB e o perfil indicado para cada 

 
1 Diretor(a), diretor(a) auxiliar, secretário(a) e/ou pedagogo(a). 
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componente e disciplina descrito nas ementas presentes no Apêndice deste 

Documento Orientador. 

 O período de distribuição de aulas para o componente curricular Projeto de 

Vida e para as disciplinas Eletivas será concomitante à distribuição dos outros 

componentes curriculares e disciplinas. 

 Preferencialmente, os professores indicados pela equipe gestora devem ter 

participado da elaboração da Proposta de Flexibilização Curricular (PFC) da 

instituição de ensino e do processo de escuta dos estudantes, e, caso a demanda de 

distribuição de aulas não seja atendida no período de distribuição padrão e/ou 

extraordinária, as aulas serão distribuídas aos professores do Processo Seletivo 

Simplificado (PSS), seguindo as mesmas orientações em relação ao perfil do 

profissional e as atribuições para o exercício da função. 

 São aspectos gerais que compõem o perfil esperado para o profissional do 

componente curricular Projeto de Vida: Ter um olhar para as múltiplas realidades das 

juventudes; ser capaz de estabelecer bom diálogo com os jovens; valorizar o trabalho 

em equipe; e ser receptivo ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que atendam 

às particularidades do momento presente.  

 Em relação ao componente curricular Projeto de Vida, são atribuições do 

profissional indicado: compreender a multiplicidade do universo juvenil; incentivar o 

autoconhecimento, o exercício da escolha, a escuta a colaboração, o pensamento 

crítico e a ação; estabelecer relações entre os conteúdos vistos em sala de aula, as 

expectativas dos estudantes, a vida cotidiana e o mundo do trabalho; utilizar 

diferentes estratégias metodológicas, capazes de incentivar o senso crítico nos 

jovens, ao contextualizar a aprendizagem diante dos desafios propostos pela BNCC 

para o Ensino Médio; e proporcionar a intervenção na realidade por meio de projetos 

coletivos e atividades diversas realizadas pelos estudantes. 

 O perfil indicado para o profissional das disciplinas Eletivas encontra-se 

detalhado nas ementas contidas no Apêndice deste Documento Orientador. Contudo, 

destaca-se, de forma geral, alguns itens: Ter afinidade com a proposta das disciplinas 

Eletivas escolhidas pela instituição de ensino; valorizar o trabalho interdisciplinar; 

estar atento às discussões científicas e metodológicas de sua Área de Conhecimento, 

considerando os diversos encaminhamentos pedagógicos voltados às juventudes; e 

ser receptivo à adoção de práticas pedagógicas inovadoras, a exemplo das diferentes 



 

31 
 

tecnologias digitais voltadas à mediação do ensino, às atividades lúdicas que 

mobilizem diferentes linguagens etc. 

Acerca das atribuições para este profissional: Estabelecer relações entre os 

conteúdos da Área de Conhecimento e as habilidades gerais e específicas do eixo 

estruturante que permeia as disciplinas Eletivas, favorecendo o diálogo numa 

perspectiva crítica e contextualizada, e a proposição de ações que dialoguem com as 

vivências dos estudantes; utilizar estratégias metodológicas capazes de incentivar o 

desenvolvimento de senso crítico nos jovens ao contextualizar a aprendizagem diante 

dos desafios propostos pela BNCC para o Ensino Médio; e proporcionar a intervenção 

na realidade por meio de projetos coletivos e atividades realizadas pelos estudantes, 

atrelado ao uso de diversas tecnologias e de propostas que favoreçam a iniciação 

científica, considerando tanto o contexto local como o contexto global.  

A distribuição de aulas das disciplinas Eletivas deve seguir, preferencialmente, 

a indicação dos componentes curriculares e a área de formação dos professores 

indicados nas ementas apresentadas no Apêndice deste Documento Orientador. 

Contudo, no processo de distribuição de aulas, será possível atribuir aulas a 

professores de outros componentes curriculares que não correspondam ao indicado 

para a disciplina Eletiva, mas que possuam habilitação comprovada para atuar na 

disciplina Eletiva escolhida. 

A equipe gestora das instituições de ensino é responsável por organizar e 

acompanhar a distribuição de aulas, assim como a designação de profissionais 

efetivos para atuarem no componente curricular Projeto de Vida e nas disciplinas 

Eletivas. 
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EMENTA COMPONENTE CURRICULAR PROJETO DE VIDA 

 

1. TÍTULO DO COMPONENTE CURRICULAR:  

Projeto de Vida. 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Componente curricular anual. 

4. CARGA HORÁRIA: 

2 aulas semanais. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

O componente curricular de Projeto de Vida contempla os quatro eixos 

estruturantes: Investigação Científica; Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Cultural e Empreendedorismo.  

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  

O componente curricular de Projeto de Vida contempla as quatro áreas de 

conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e suas 

tecnologias, Linguagens e suas tecnologias, e Matemática e suas tecnologias. 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, 

Matemática, Língua Portuguesa, Química e Sociologia.   

8. PERFIL/ FORMAÇÃO EXIGIDA DO PROFESSOR: 

Para o trabalho com o componente curricular de Projeto de Vida é necessário 

um profissional com características dinâmicas, ou seja, que tenha predileção por 

mudanças e inovações. Este componente terá êxito em seu desenvolvimento se o 

docente tiver familiaridade com as metodologias ativas e que desenvolva 

encaminhamentos metodológicos que tenham o estudante como um protagonista em 

suas aulas. 
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Como no componente curricular de Projeto de Vida, são contempladas as 

competências dos quatro eixos estruturantes e as habilidades das quatro áreas do 

conhecimento, é mais relevante o perfil do educador, do que a definição de sua 

formação. É necessário um profissional que se perceba como um mediador entre o 

aluno e suas expectativas, capaz de despertar nos estudantes a capacidade de 

sonhar, de buscar objetivos e ter propósitos na vida, e, portanto, que também seja um 

sonhador. 

As temáticas desenvolvidas no Projeto de Vida precisam ser contextualizadas, 

considerando os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais aos quais os 

estudantes estão inseridos, e que contribuirão para a construção do seu Projeto de 

Vida. 

O perfil dos docentes deve apontar que estão em sintonia com discussões 

sobre autoconhecimento, relacionadas às noções de identidade, diferença, valores, 

responsabilidade, ética, cidadania, juventude, sonhos, competências 

socioemocionais, responsabilidades sociais, entre outras que deverão ser 

trabalhadas pelo professor, de maneira dialogal e contextualizada.  

A reflexão sobre o mundo do trabalho e as possibilidades de atuação 

profissional, que envolvem dimensões como carreira, emprego, renda, 

empreendedorismo e inovação também são temas importantes neste contexto, por 

isso, o professor que irá atuar com esta área, precisa estar afinado com a proposta e 

acreditar no seu êxito. 

Para ministrar o componente, é necessário que o professor demonstre 

conhecimentos em relacionamentos interpessoais, e empatia, para contribuir no 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos estudantes. 

 

9. ABORDAGEM 

 Em consonância com Resolução n.º 3, de 21 de novembro de 2018, que 

atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, em seu artigo 5.º, 

inciso II, afirma o Projeto de Vida como estratégia de reflexão sobre trajetória escolar 

na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante de forma a 

desenvolver os aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais dos estudantes, como 

um estratégia pedagógica de reflexão sobre a própria trajetória escolar, e o sentido 

da aprendizagem, de maneira significativa e integrada.  

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
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O trabalho com a dimensão pessoal visa contribuir na construção da identidade 

pessoal dos sujeitos a partir do reconhecimento de suas características e seus 

interesses, como estratégia educacional para garantir o bem-estar e desenvolvimento 

pessoal, físico, social, socioemocional e intelectual, suprindo assim as suas 

necessidades atuais e futuras.  

A dimensão cidadã contempla os comportamentos sociais e os valores 

éticos necessários à vida em comunidade, assim como o uso de tecnologias e práticas 

de cidadania digital responsáveis, conciliando os interesses individuais com o bem 

comum, de forma crítica e reflexiva. 

Já a dimensão profissional, por sua vez, denota a importância da esfera do 

trabalho e o impacto da escolha da atividade profissional e econômica na vida dos 

estudantes e dos seus familiares.  Por isso, é fundamental oportunizar diversos meios 

de formação e inserção no mundo do trabalho, em carreiras profissionais e no 

universo do empreendedorismo.  

 

10.  JUSTIFICATIVA 

O componente curricular Projeto de Vida contribui para a formação integral dos 

estudantes por meio de aprendizagens que contribuam em seu planejamento de vida, 

de modo que o estudante tenha na escola um lugar onde possa receber ajuda e 

orientação no que diz respeito a pensar seus sonhos, desejos e possibilidades. 

No novo Ensino Médio, as noções e conceitos como identidade, diversidade, 

valores, responsabilidade, ética, cidadania, competências socioemocionais, 

juventudes, planejamento e mundo do trabalho são abordados com o objetivo de 

preparar os estudantes para os desafios da sociedade contemporânea, considerada 

a partir dos seus distintos contextos e realidades. 

Com responsabilidade de se conceber o adolescente e jovem em sua 

totalidade existencial e subjetiva e assegurar à juventude uma educação integral e 

transformadora, o presente componente curricular, como parte integrante do currículo 

do Estado do Paraná, na presente ementa, propõe ao professor que conceba os itens 

que se seguem como elementos de leitura e produção da realidade, adequando 

sempre o trabalho docente à cultura juvenil e ao contexto sociocultural e 

socioemocional. 

A cada momento histórico e sociopolítico tem-se uma necessidade de 

manifestação e transformação educacional cabendo à escola a tarefa de se adaptar 
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aos novos caracteres sociais de acordo com as necessidades da sociedade. Portanto, 

educação pensada em seu caráter dinâmico sob o impacto das transformações 

ocorridas na sociedade, que também sofrem mudanças na estruturação escolar, tanto 

no que diz respeito à relação professor-aluno quanto na organização do currículo. 

Historicamente, o professor, que era o detentor do saber, pronto e acabado, 

nessa nova organização curricular, passa a ser um mediador entre os saberes que os 

alunos já possuem, e, entre os conhecimentos, habilidades e competências que irão 

desenvolver. Da mesma forma, o currículo — que era compartimentalizado em 

disciplinas, cada uma com seu objeto e suas metodologias, justificadas por sua 

ciência de origem — no novo Ensino Médio passa a ser organizado por áreas de 

conhecimento que integram componentes curriculares que dialogam entre si quanto 

aos seus objetivos de aprendizagem e objetos de conhecimento.  

A escola contemporânea enfrenta o desafio de alinhar-se aos anseios dos 

jovens, que são os atores-chave dos processos de mudanças característicos do 

tempo presente. Ela possui uma importância essencial na vida deles, podendo 

proporcionar-lhes um leque de possibilidades e metas para a sua realização pessoal 

e profissional, aliando os seus interesses e aspirações com as coletividades. 

O protagonismo do jovem e a sua eficiência para a produção autoral, 

estimulados no Ensino Fundamental, traduzem-se, no Ensino Médio, na capacidade 

de pensar a projeção e a construção de projetos de vida, cujo eixo representa a tônica 

direcional das práticas escolares (BRASIL, 2018). Por sua condição de jovem e 

estudante que logo estarão, ou já estão, buscando espaço no mundo do trabalho, os 

alunos do Ensino Médio possuem intensa expectativa no que diz respeito às 

inquietações pessoais e buscas profissionais, por isso a escola não pode se eximir 

de contribuir no enfrentamento desses dilemas.  

A fase da vida em que os jovens do Ensino Médio estão é crucial na elaboração 

de projetos de vida, e os espaço escolar pode ser determinante na formação e 

preparação desses estudantes para a superação dos desafios do mundo 

contemporâneo, marcados pela instabilidade e imprevisibilidade, oferecendo 

possibilidades de colaborar para o estabelecimento de metas e direções para as suas 

vidas. (KLEIN; ARANTES, 2016) 

Para que a escola de fato contribua na construção de Projetos de Vida, neste 

mundo em transição — além do reconhecimento de que o ser humano é um ser em 

construção — é necessário um componente aglutinador que possibilite o 
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compartilhamento de experiências, expectativas e emoções para que os alunos se 

sintam acolhidos e estimulados a buscar a sua melhor versão, como prescreve o 

artigo 205, da Constituição Federal: 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1990). 

 

Assim, está previsto em lei a responsabilidade da escola na preparação dos 

jovens para o mundo do trabalho. Da mesma forma, a Lei n.° 9.394/1996 (LDB), em 

seu artigo 1º, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, endossa 

essa responsabilidade, e ainda afirma que os processos formativos devem promover 

a consciência humana quanto ao trabalho e à participação da vida em sociedade: 

 
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (LDB, 1996/97). 
 

Em resposta a essa demanda social e legal, o Projeto de Vida tem como tônica 

o incentivo ao desenvolvimento da pessoa, e o seu preparo para o exercício da 

cidadania, sem desconsiderar a necessária qualificação para o trabalho. Portanto, os 

saberes tratados na escola não podem estar desvinculados dos desafios e 

imposições que os egressos se depararam ao término do período escolar.  

Os conhecimentos escolares devem ser atrativos para os estudantes, 

despertando e aprimorando seus interesses pelos estudos e para as suas vidas 

práticas, tornando a experiência escolar significativa e prazerosa. O reconhecimento 

dos jovens, suas necessidades e projetos de vida exige que a escola não siga uma 

lógica puramente homogeneizante, moralizadora e rígida, e sim adaptável aos novos 

desafios contemporâneos, com flexibilidade, fluidez, individuação e reconhecimento 

de identidades plurais. (DAYRELL, 2006, p.10). 

Outra dimensão importante que o Projeto de Vida engloba, são as questões 

socioemocionais relacionadas à autoconsciência, à autogestão e à consciência social, 

articuladas com a empatia, a cooperação e a tomada de decisão responsável, como 

está previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e na proposta de 

Educação para o Século 21, da Unesco, e adotados como critérios de uma educação 

de qualidade em avaliações nacionais e internacionais como o Enem (Exame 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234311
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Nacional do Ensino Médio) e o PISA (Programme for International Student 

Assessment), que sugerem que a articulação dos saberes se desenvolve por meio 

das dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura.  

 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

O Plano Nacional de Educação (PNE), desde 2014, prevê mudanças na oferta 

do Ensino Médio como forma de superar os desafios enfrentados pela escola no que 

diz respeito à qualidade da educação. O Novo Ensino Médio (NEM) tem como um de 

seus objetivos promover um ensino significativo, em que os jovens sejam 

protagonistas da própria aprendizagem e que vejam na escola um meio de alcançar 

seus objetivos.     

A organização do Novo Ensino Médio apresenta no componente curricular de 

“Projeto de Vida” uma base por meio da qual os estudantes terão a possibilidade de 

desenvolver seus planos de estudo, para a partir deles terem condições de optar pelos 

itinerários formativos e integrados, conforme suas expectativas para o futuro de 

maneira mais objetiva e assertiva.  

Sobretudo, a característica preponderante do Projeto de Vida no Ensino Médio 

é a formação integral dos estudantes, como preconiza a lei que altera a Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB):  

 

Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do 

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu 

projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e 

socioemocionais. (BRASIL, 2017). 

  

 Conforme o documento, a educação integral tem como propósito a formação e 

o desenvolvimento pleno dos estudantes, compreendendo “a complexidade e a não 

linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que 

privilegiam ou a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva”. (BRASIL, 2018, p. 14). 

 É, também, função da escola, além da aprendizagem dos conhecimentos 

historicamente construídos, científicos e culturais produzidos pela humanidade, o 

despertar dos sonhos, a busca de propósitos e com isso o sentimento de 

pertencimento ao encontrar seu lugar no mundo.  

Outro aspecto importante do Projeto de Vida na formação integral dos 

estudantes é a sua relação com o mundo do trabalho e a inserção de reflexões e 
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atividades direcionadas às diversas carreiras profissionais que estão no horizonte dos 

formados.    

O trabalho é uma dimensão inerente aos seres humanos. E o mundo do 

trabalho está passando por transformações dinâmicas. Algumas profissões 

desaparecem enquanto outras surgem. E os estudantes que possuem na escola uma 

das formas de se inserir no mundo trabalho precisam de orientação e apoio. 

Dessa forma, o Projeto de Vida se configura como uma forma da aprendizagem 

instrumentalizar os estudantes para refletirem sobre seus objetivos e propósitos a 

curto, médio e longo prazo, o que significa projetar onde e como irão se desenvolver 

profissional e economicamente, fomentando seus sonhos e expectativas futuras.  

Segundo Danza (2019), grande parte das concepções e conceitos de Projeto 

de Vida, estão alicerçadas na obra do psiquiatra austríaco Victor Frankl que estudou 

a questão do sentido da vida. Contudo, a pesquisadora alinha uma série de autores 

que subsidiam o conceito de Projeto de Vida, como Damon, Menon, Bronk (2003), 

para quem o Projeto de Vida pode ser uma força interior que se torna a razão de viver, 

ou ainda Ryff e Singer (1998), que afirmam que ter um propósito na vida ajuda a sentir 

que essa vida tem sentido, no passado e no presente.  

Assim, ao desenvolver seu próprio através do projeto de vida os estudantes 

despertam para questão da intencionalidade dos estudos, da aprendizagem 

significativa que será determinante para sua vida escolar, e mais importante, para sua 

vida para além dos portões da escola: “Uma intenção estável e generalizada de 

alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gera consequências 

no mundo além do eu.” (DAMON, 2009, p. 53). 

Um jovem é por definição um ser em construção, e como tal necessita de um 

projeto que lhe possibilite alcançar seus objetivos. Assim, é necessário propiciar aos 

estudantes que desenvolvam seus projetos de vida e instrumentalizá-los para 

visualizarem seus caminhos e oportunidades, e por consequência, estarem aptos a 

fazerem boas escolhas para o seu futuro.  

O Novo Ensino Médio traz o projeto de vida como um dos eixos fundamentais 

da formação escolar, visto que o desenvolvimento deste componente é fundamental 

tanto para a formação geral básica como para a parte diversificada. Por conseguinte, 

seus reflexos podem ser vistos tanto na vida pessoal dos educandos quanto na vida 

em sociedade, como podemos ver nas palavras de Damon (2009): 
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O projeto de vida é tanto um fenômeno profundamente pessoal quanto 
inevitavelmente social. É construído internamente, ainda que se manifeste 
na relação com os outros. É fruto da reflexão interna, ainda que também a 
seja de exploração externa. (DAMON, 2009, p. 173). 

 
Assim, o Projeto de Vida influencia a vida dos indivíduos, mas também ecoa 

na vida em sociedade. Sujeitos que se planejam e projetam seu futuro são 

empreendedores do próprio caminho, visualizam suas possibilidades e trabalham a 

favor de seu crescimento pessoal, o que torna a vida social mais altiva e promissora. 

Portanto, o Projeto de vida é de interesse dos indivíduos e por consequência também 

da sociedade.  

 

A construção dos projetos de vida é um fenômeno psicossocial, que se 

assenta na intersecção entre dois campos: os dos saberes individuais e dos 

valores presentes na cultura na qual nos inserimos, juntamente com a 

influência de outras pessoas e projetos coletivos. (DANZA, 2019, p. 24). 

 

Assim, o componente de Projeto de Vida está relacionado não apenas com 

os interesses individuais dos jovens educandos, mas com propósitos coletivos e 

sociais dimensionados pela ética e por valores morais preciosos à construção de uma 

sociedade civilizada, com oportunidades para todos, na qual se promove o exercício 

da cidadania.  

A juventude é um momento da condição humana na qual as identidades são 

construídas e desconstruídas, sendo que os jovens são sujeitos que vivenciam 

atividades que extrapolam o contexto escolar. (WELLER, 2014) Por isso, é necessário 

que a escola estabeleça uma cultura de diálogo que considere tais experiências 

respeitando e valorizando os conhecimentos prévios e as novidades que os jovens 

trazem consigo, tendo em vista que “a dimensão educativa não se reduz à escola”. 

(DAYRELL; REIS, 2006, p.10). 

Assumindo a responsabilidade de se conceber o adolescente e o jovem em 

sua totalidade existencial e subjetiva e assegurar à juventude uma educação integral 

e transformadora, o componente curricular de Projeto de Vida, como parte integrante 

do currículo do Estado do Paraná, concebe que o trabalho docente deve estar 

adequado à cultura juvenil e o seu contexto sociocultural e socioemocional.  

Existem uma variedade de competências socioemocionais, mas no contexto 

da educação escolar as mais significativas, conforme a BNCC, são  a autoconsciência 

— que envolve o reconhecimento pessoal de sua identidade e das suas forças e 
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limitações, tendo em vista o próprio crescimento; a autogestão — que está 

relacionada ao gerenciamento eficiente da definição e execução de metas; a 

consciência social — que traz juntamente a prática de se colocar no lugar dos outros 

e respeitar a diversidade, ou seja, a empatia.    

Além disso, as habilidades socioemocionais de solucionar problemas e tomar 

decisões com bom senso e objetividade e resiliência, podem contribuir nos 

relacionamentos pessoais e interpessoais de forma ética e respeitosa, e mais ainda 

podem ser uma forma de se colocar frente a situações como o bullying, estabelecendo 

o cuidado de si e dos outros, quando possível. Nesse sentido, a reflexão sobre o 

Projeto de Vida vai muito além de um componente do currículo escolar, pois produz 

significados e representações existenciais com as quais o jovem pode se articular, e 

se movimentar na sociedade (TAPIA, 2001).  

Sendo a fase juvenil decisiva para a construção dos Projetos de Vida, a escola 

pode assumir um papel central para a preparação dos seus jovens estudantes para 

os desafios do mundo contemporâneo, marcados pela instabilidade e 

imprevisibilidade, oferecendo possibilidades de colaborar para o estabelecimento de 

metas e direções para as suas vidas. (KLEIN; ARANTES, 2016). 

Para isso, é preciso promover o protagonismo dos jovens no processo 

educativo, tendo como base a escuta ativa desses sujeitos. Valorizando a promoção 

dos Projetos de Vida, a escola assume a responsabilidade de ouvir aquilo que o jovem 

tanto carece de dizer. (CARRANO; DAYRELL, 2013). 

Ouvir o jovem implica partilhar dos anseios, preocupações, inquietações e 

interesses das juventudes e, consequentemente, repensar as práticas escolares para 

que efetivamente se possa produzir conhecimento significativo com essa categoria. 

(DAYRELL, 2003; DAYRELL, 2007; DAYRELL, 2010). 

 Os encaminhamentos metodológicos do componente promovem a prática de 

diálogo permanente com os jovens estudantes e seus projetos de vida, respeitando e 

valorizando as diferenças, as novidades que as culturas juvenis trazem. As ações 

dialógicas ocorrem de maneira coletiva, com respeito e empatia entre os sujeitos 

envolvidos no processo educativo, bem como individual, com atenção às diversidades 

dos sujeitos na autoria de suas trajetórias.  

Para isso, recomenda-se a prática de grupos de Diálogos, metodologia na qual 

o Ensino Médio e os Projetos de Vida são pensados a partir da ótica dos jovens. Tal 

prática visa propiciar aos sujeitos da escola um olhar sobre o jovem que vai além da 
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condição de aluno, que muitas vezes aparece como um dado natural, independente 

das suas experiências vividas, da sua idade, sexo ou origem social. (LEÃO; 

DAYRELL; REIS, 2011). 

Nos grupos de diálogos, os jovens elaboraram seus projetos de vida, centrados 

nas expectativas de escolarização e do mundo do trabalho. A escuta ativa dos jovens 

por intermédio de grupos de diálogos, depoimentos e compartilhamento de 

experiências em prol da elaboração dos projetos de vida possui impactos positivos 

para a juventude no contexto educacional, cabendo às escolas a promoção de tais 

práticas.  

Nos encaminhamentos metodológicos referentes ao objeto de conhecimento 

Identidade e Diferença, podem se desenvolver inicialmente atividades em que os 

estudantes consigam se reconhecer, produzindo textos com a finalidade de discernir 

quem são? Onde vivem? E com quem vivem? Assim, como o contexto da própria 

vida.  

No que tange o objeto de conhecimento Valores, os estudantes podem fazer 

atividades e dinâmicas que auxiliem a se entender como indivíduos partindo da 

própria experiência de vida, mas que ao mesmo tempo fazem parte de uma 

comunidade e de uma sociedade na qual todos podem construir seu espaço. Por meio 

de rodas de conversa, debates e leituras direcionadas aos estudantes e júris 

simulados, podem compreender quais são os valores e condutas morais para a 

convivência social que são fundamentais para a atuação profissional no mundo do 

trabalho, na vida em família e nos círculos de amizade.  

 Os estudantes podem ser orientados a apresentar, em grupos ou 

individualmente, resultados de pesquisas elaboradas por eles próprios sobre quais 

são os valores éticos e morais necessários para uma conduta saudável que 

contribuirá para que descubram e alcancem seus propósitos de vida.  

As temáticas relacionadas ao objeto de conhecimento Ética e Cidadania 

podem fomentar o envolvimento da comunidade escolar em gincanas e atividades 

como observação participante para identificar problemas locais e regionais, 

impulsionando o protagonismo dos estudantes na busca por soluções e no 

desenvolvimento de projetos paralelos que tenham como foco a consciência ética e a 

participação cidadã na vida coletiva como visitas nas instituições de assistência a 

idosos, pessoas com necessidades especiais, ONG’s entre outras. 
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Com relação ao objeto de conhecimento Aprendendo a Ser e Conviver, pode-

se incentivar os estudantes a expressar suas opiniões e sentimentos sobre questões 

relevantes para suas vidas em rodas de conversa, produção de cartas e textos 

escritos que podem ser socializados com a turma, procurando intermediar esse 

processo de forma que todos sejam respeitados, e desenvolvam empatia para com 

as manifestações dos colegas.  

 Podem estimular esse processo de exposição de sentimentos e emoções, a 

apresentação de vídeos e textos que abordam a questão das competências 

socioemocionais, e como elas podem contribuir para iniciar as problematizações 

sobre o autocuidado, o cuidado com os outros, e com as formas possíveis de se viver 

bem, sendo uma possibilidade de mobilização para o conhecimento. 

 Já para o objeto de conhecimento Juventude, sonhos e planejamento 

sugere-se desenvolver com os estudantes atividades que os coloquem para refletir 

sobre quais são seus sonhos e expectativas para o futuro, e de que forma poderão 

realizar esses sonhos. A partir das reflexões e apontamentos dos sonhos e projeções 

para o futuro, pode-se mediar a elaboração de planejamentos de curto, médio e longo 

prazo que são necessários para se conseguir executar seus propósitos de vida e com 

isso atingir seus objetivos.  

O objeto de conhecimento O jovem na sociedade contemporânea, demanda 

a aprendizagem de como se organiza a sociedade (família, escola, empresas, 

instituições públicas), a distinção entre 1.º, 2.º e 3.º setores e o papel de cada um 

deles, para que posteriormente os estudantes possam dialogar sobre a sua 

possibilidade de atuação no mundo do trabalho e na vida social.  

 É importante problematizar sobre a atuação social dos indivíduos no contexto 

da vida coletiva e propor práticas pedagógicas que possibilitem o entendimento da 

natureza humana como seres sociais que dependem uns dos outros para serem 

felizes e plenos.  

 No que diz respeito aos encaminhamentos metodológicos do objeto de 

conhecimento Elementos do Projeto de Vida, é preciso desenvolver estratégias de 

como os estudantes podem elaborar seus projetos de vida a partir dos seus sonhos 

e do contexto onde estão inseridos, com sensatez e objetividade. Salientamos que se 

pode recorrer aos laboratórios de informática e bibliotecas para a elaboração e 

produção de documentários, curtas, recortes de imagens e outros recursos visuais 

para a socialização dos Projetos de Vida produzidos pelos estudantes como forma de 
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refletir sobre os possíveis encaminhamentos para que esses projetos sejam 

executados. 

No objeto de conhecimento Qualificação do projeto de Vida, é indicado 

elaborar com os estudantes uma pesquisa interna sobre suas expectativas 

profissionais, seus sonhos, e desejos futuros com relação ao mundo do trabalho. 

Além disso, investigar, utilizando-se da rede internet, como está o mercado de 

trabalho para essas profissões e quais as possibilidades de executar os planos para 

se tornar um profissional da área escolhida.  

Sob essa ótica, sugere-se que os educandos promovam feiras de profissões 

ou seminários, em que os grupos formados por afinidades nos projetos apresentem 

para os colegas as características e possibilidades no mundo do trabalho, das 

atividades profissionais escolhidas pelos alunos.    

           E por fim, no objeto de conhecimento Avaliação do Projeto de Vida como 

encaminhamento metodológico deve-se retomar os Projetos de Vida desenvolvidos 

pelos estudantes, a fim de exercitar a escuta ativa promovendo a observação e 

feedback, reavaliando os processos e resultados obtidos como forma de viabilizar a 

autoavaliação e de maneira formativa e processual. 

 Para encaminhar metodologicamente os objetos de conhecimento e objetivos 

de aprendizagem do componente curricular de Projeto de Vida e efetivar junto aos 

educandos as habilidades propostas para a área, é preciso a adoção de metodologias 

ativas, mas principalmente metodologias participativas, bem como um conjunto de 

atividades, práticas, técnicas diversificadas na promoção do protagonismo dos 

jovens, desenvolvendo competências que contribuíram na definição de seus 

propósitos e objetivos de vida:    

 

As metodologias ativas nesse processo evolutivo passam a ser denominadas 

de metodologias participativas, problematizadoras e colaborativas 

construídas em outro contexto histórico, político-social e temporal. Esse 

processo é complexo por apresentar outras configurações epistemológicas 

mais condizentes com as características sociopolíticas, educacionais e 

culturais da sociedade brasileira contemporânea. As metodologias 

participativas, problematizadoras e colaborativas envolvem procedimentos e 

técnicas diversificadas para promover as relações interpessoais dialógicas e 

a participação dos estudantes de forma colaborativa. (VEIGA; FERNANDES, 

2017, p. 76).  
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As metodologias participativas estão alicerçadas nos processos de troca de 

saberes, de experiências, sentimentos e vivências. Fomentando assim a construção 

colaborativa de conhecimento e a resolução coletiva de problemas. Podemos definir 

as metodologias participativas como uma série de ferramentas, técnicas e 

procedimentos educacionais que incorporem os jovens no processo de ensino e 

aprendizagem, tais como pesquisa-ação, observação-participante, diagnóstico de 

conhecimentos prévios, mapa falante, seminários de profissões (pesquisa e 

apresentações feitas pelos alunos), café cultural, rodas de conversa, feiras de 

conhecimento e mãos na massa com organização e produções elaboradas pelos 

estudantes,  entre muitas outras.  

 Para que as metodologias participativas obtenham êxito os(as) professores(as) 

precisam despertar o interesse dos estudantes em participarem ativamente do 

processo, e exercitem a escuta ativa, deliberando atenção a todos(as) os alunos, sem 

predileções e sem julgamentos, sempre encorajando a participação e o engajamento, 

e que estimule o raciocínio dos jovens inserindo perguntas e problematizações nas 

rodas de conversa, debates, seminários e apresentações, tornando-se o mediador 

das discussões, evitando conflitos pessoais entre os alunos, fazendo valer a 

autoridade do argumento e não o argumento da autoridade.  

Nesse sentido, o olhar para o estudante, a partir da sua condição de jovem, 

fomenta a reflexão sobre as emoções, desejos, habilidades, contexto social e anseios 

sobre a formação superior e ao mundo do trabalho. A prática educativa do 

componente curricular de Projeto de Vida leva em consideração experiências e os 

conceitos que os jovens formulam a respeito de si e de seu futuro. Eles assumem a 

autoria do seu próprio destino por meio de decisões e escolhas que marcam suas 

trajetórias.  

    

12. AVALIAÇÃO 

A avaliação é atividade essencial do processo ensino-aprendizagem e, como 

definida na legislação, deve ser contínua e cumulativa, permitindo que tanto 

professor, quanto os estudantes identifiquem o grau de compreensão e apropriação 

de conceitos e práticas trabalhados, bem como das atitudes e habilidades 

desenvolvidas. 

No caso das aprendizagens propostas pelos componentes curriculares da 

parte diversificada do currículo na oferta da educação em tempo integral, o principal 
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objetivo da avaliação é acompanhar o percurso de cada estudante, seus ganhos e 

desafios, definindo ações para avançar ou retomar processos de ensino. Os 

instrumentos que o professor utiliza para avaliar devem ser selecionados 

considerando as características do conhecimento e os critérios implícitos nos 

objetivos estabelecidos para os estudantes. 

A atuação do professor, ao proceder a avaliação do componente curricular de 

Projeto de Vida, deve se dar de forma diagnóstica, contínua, processual e sistemática. 

Tanto os registros dos docentes, quanto às produções dos estudantes servem como 

subsídios para analisar as práticas pedagógicas, compreendidas como instrumento 

de aprendizagem que permitem a retomada e reorganização do processo de ensino. 

Portanto, cabe aos professores efetuarem o registro de todas as atividades 

executadas pelos estudantes, para que posteriormente possa organizar momentos 

de devolutiva e de retomadas, e dessa forma, a avaliação não se configure um algo 

estanque e isolada do processo de aprendizagem, pois a avaliação no Novo Ensino 

Médio possui um caráter eminentemente formativo. 

Nesse sentido, sugere-se a utilização de instrumentos como: relatórios, 

portfólios, elaboração de ambientes virtuais colaborativos, autoavaliação, entrevistas, 

trabalhos em grupo, entre outros instrumentos que possam mensurar e indicar como 

as metas estabelecidas estão sendo alcançadas. A proposição de um projeto coletivo 

a ser desenvolvido ao longo do ano letivo é também uma possibilidade, assim como 

o uso de rubricas, que garantam o registro de todas as práticas avaliativas aplicadas. 

Além disso, é preciso adotar de critérios e instrumentos avaliativos bastante 

claros e específicos que permitam acompanhar o desenvolvimento dos estudantes 

em um movimento de observação e feedback, é importante o envolvimento dos 

próprios estudantes para que possam diagnosticar os pontos onde podem melhorar 

e aqueles nos quais já avançaram fazendo assim a autoavaliação dos próprios 

processos. 
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13. QUADRO ORGANIZADOR 

O quadro organizador objetiva estabelecer relações entre as habilidades dos eixos orientadores, com as habilidades das 

áreas relacionadas com os objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Esses serão apresentados a partir de unidades 

curriculares, favorecendo as interconexões entre os elementos que norteiam o planejamento e a execução das aulas do componente 

de Projeto de Vida.  

1 ª série 

Unidade Curricular: Identidade e Diferença 
HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 
desafios e alcançar objetivos pessoais e 
profissionais, agindo de forma proativa e 
empreendedora e perseverando em situações de 
estresse, frustração, fracasso e adversidade.  
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo para estabelecer 
e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar 
apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e 
produtivos com foco, persistência e efetividade.  
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu 
próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos 
presentes e futuros, identificando aspirações e 
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do 
trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações 
em relação à sua vida pessoal, profissional e 
cidadã. 
 

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou 
produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos 
socioambientais, os direitos humanos e a promoção da 
cidadania.  
(EMIFCHS11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal ou um 
empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global. 
(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida, 
em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados 
na concretização de projetos pessoais ou produtivos, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais. 
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento 
produtivo. 
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em 
diferentes campos de atuação, para formular propostas 
concretas, articuladas com o projeto de vida. 

Reconhecer as diferenças do conceito de Eu, do 
Outro e o Nós; 
 
Apreender a importância do cuidado de Si e da 
Comunidade; 
 
Reconhecer a importância do Outro para o Projeto 
de vida; 
 
Identificar-se na Cultura e na Sociedade. 
 
Compreender as práticas de linguagem e a 
constituição, a formulação e circulação de 
discursos como formadoras da identidade e da 
diferença e fundamentais para a construção do seu 
projeto de vida. 
 
Expandir as capacidades para instigar 
conhecimentos relacionados ao desenvolvimento 
tecnocientífico para a concretização de projetos 
pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto 
de vida. 
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(EMICNT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às Ciências da Natureza podem ser 
utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais. 
(EMIFMAT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados à Matemática podem ser utilizados na 
concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando 
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais.  
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um 
projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. 
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando processos e conhecimentos matemáticos para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

Unidade Curricular: Valores 

HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIF CG07) Reconhecer e analisar questões 
sociais, culturais e ambientais diversas, 
identificando e incorporando valores importantes 
para si e para o coletivo que assegurem a tomada 
de decisões conscientes, consequentes, 
colaborativas e responsáveis.  
(EMUFMG 08) Compreender e considerar a 
situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo 
com empatia, flexibilidade e resiliência para 
promover o diálogo, a colaboração, a mediação e 
resolução de conflitos, o combate ao preconceito e 
a valorização da diversidade.  
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de solução para 
problemas socioculturais e/ou ambientais em nível 
local, regional, nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela realização de ações 
e projetos voltados ao bem comum. 
 

(EMIFCHS07) Identificar e explicar situações em que ocorram 
conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à 
diversidade de modos de vida, às diferentes identidades 
culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 
(EMIFCHS08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para propor ações individuais e/ou coletivas de 
mediação e intervenção sobre problemas de natureza 
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, baseadas no respeito às diferenças, na 
escuta, na empatia e na responsabilidade socioambiental. 
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e 
ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de 
práticas de linguagem. 
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e 
intervenção sobre formas de interação e de atuação social, 
artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio 
democrático e republicano com a diversidade humana e para o 
cuidado com o meio ambiente. 

Apreender o conceito e prática de valores éticos e 
morais; 
 
Reconhecer como se dá a produção familiar, 
cultural e social dos valores; 
 
Conhecer a importância dos valores para a cultura 
e para a sociedade; 
 
Identificar as relações entre as Instituições, os 
Valores e o Sujeito. 

Levantar e aferir estratégias de mediação e 
intervenção para a resolução de situação-problema 
relacionado a questões sociocultural e 
socioambiental relacionadas ao desenvolvimento 
científico. 

Compreender as práticas de linguagens 
relacionando-as às diferentes dimensões da vida, 
de modo a reconhecer valores sociais que 
contribuam para a construção de seu projeto de 
vida de modo ético, estético e responsável social, 
cultural e ambientalmente. 
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(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e 
intervenção sociocultural e ambiental, selecionando 
adequadamente elementos das diferentes linguagens. 
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e 
ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas 
para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado.  
(EMIFMAT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações 
individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre 
problemas socioculturais e problemas ambientais.  
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e 
intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e 
de natureza ambiental relacionados à Matemática. 
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e 
intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e 
de natureza ambiental relacionados às Ciências da Natureza. 

Unidade Curricular: Responsabilidade, Ética e Cidadania 

HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO          OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, 
atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o 
apoio de tecnologias digitais.  
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios 
científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, 
fatos e evidências para respaldar conclusões, 
opiniões e argumentos, por meio de afirmações 
claras, ordenadas, coerentes e compreensíveis, 
sempre respeitando valores universais, como 
liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, 
solidariedade e sustentabilidade.  
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e 
ideias resultantes de investigações científicas para 
criar ou propor soluções para problemas diversos. 

(EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações-problema 
envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou global, considerando dados e 
informações disponíveis em diferentes mídias. 
(EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses sobre temas e 
processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, 
política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou 
global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade 
local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à 
investigação científica.  
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos 
e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre 
temas e processos de natureza histórica, social, econômica, 
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, identificando os diversos pontos de vista e 
posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de 
citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando 
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o 
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens 
(imagens estáticas e em movimento; música; linguagens 

 
 
 
Conhecer o conceito e concepções de 
Responsabilidade, Juventudes, Política e 
Economia; 
 
Reconhecer a necessidade do cuidado com o 
planeta e a responsabilidade com as gerações 
futuras; 
 
Identificar o sentido da responsabilidade social 
frente ao uso das  tecnologias. 
 
Identificar fontes de pesquisa fidedignas para o uso 
responsável e ético. 
 
Reconhecer a diversidade das línguas e linguagens 
como promotoras de cidadania e democratizadoras 
do conhecimento. 
 
Pesquisar e averiguar situações-problema 
presentes no cotidiano por meio da leitura e 
interpretação de textos jornalísticos, midiáticos, 
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corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto 
de um ou mais campos de atuação social e considerando dados 
e informações disponíveis em diferentes mídias. 
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a organização, 
o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens 
(imagens estáticas e em movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto 
de um ou mais campos de atuação social e utilizando 
procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica. 
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos 
e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental, etc.) em fontes confiáveis, informações sobre 
português brasileiro, língua(s) e/ou linguagem(ns) específicas, 
visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre a organização, 
o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens 
(imagens estáticas e em movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre outras), identificando os 
diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 
argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos 
utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o 
uso de diferentes mídias. 
(EMIFMAT01) Investigar e analisar situações problema 
identificando e selecionando conhecimentos matemáticos 
relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para 
sua representação.  
(EMIFMAT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que 
interferem na explicação ou resolução de uma situação-
problema elaborando modelos com a linguagem matemática 
para analisá-la e avaliar sua adequação em termos de possíveis 
limitações, eficiência e possibilidades de generalização.  
(EMIFMAT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos 
e/ ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a 
contribuição da Matemática na explicação de fenômenos de 
natureza científica, social, profissional, cultural, de processos 
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e 
posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de 
citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando 
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

artigos científicos, livros e outros textos, dados 
estatísticos e experimentais. 
 
Proporcionar e examinar hipóteses sobre 
evidências que interferem na dinâmica e 
funcionamento da sociedade de maneira crítica, 
ética e com respaldo científico, utilizando-se das 
expressões de valores como liberdade, pluralidade, 
solidariedade e sustentabilidade. 
 
Apurar e compilar informações, conhecimentos e 
ideias resultantes de pesquisa científica a partir de 
um tema significativo ao estudante e que relacione 
a dinâmica de fenômenos naturais e avanços 
tecnológicos com a resolução de problemas 
presentes. 
 



 

53 
 

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situações-problema e 
variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza 
e/ou de processos tecnológicos, considerando dados e 
informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o 
uso de dispositivos e aplicativos digitais Levantar e testar 
hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de 
fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos,  
(EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos 
e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a 
dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos 
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e 
posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de 
citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando 
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

Unidade Curricular: Aprendendo A Ser E Conviver 
HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO          OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões 
sociais, culturais e ambientais diversas, 
identificando e incorporando valores importantes 
para si e para o coletivo que assegurem a tomada 
de decisões conscientes, consequentes, 
colaborativas e responsáveis.  
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, 
a opinião e o sentimento do outro, agindo com 
empatia, flexibilidade e resiliência para promover o 
diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de 
conflitos, o combate ao preconceito e a valorização 
da diversidade. 
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de solução para 
problemas socioculturais e/ou ambientais em nível 
local, regional, nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela realização de ações 
e projetos voltados ao bem comum. 

(EMIFCHS07) Identificar e explicar situações em que ocorram 
conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à 
diversidade de modos de vida, às diferentes identidades 
culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 
(EMIFCHS08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para propor ações individuais e/ou coletivas de 
mediação e intervenção sobre problemas de natureza 
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, baseadas no respeito às diferenças, na 
escuta, na empatia e na responsabilidade socioambiental. 
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
propor ações individuais e/ ou coletivas de mediação e 
intervenção sobre formas de interação e de atuação social, 
artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio 
democrático e republicano com a diversidade humana e para o 
cuidado com o meio ambiente. 
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e 
ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas 
para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado.  
(EMIFMAT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações 

 
 
 
Identificar recursos necessários para viver bem; 
  
Reconhecer a responsabilidade pela produção 
autoral de si e de suas competências; 
 
Identificar e analisar as competências necessárias 
para viver bem com o outro; 
 
Reconhecer e desenvolver competências 
socioemocionais,  

Propor a construção de projetos que envolvam a 
mobilização e intervenção sociocultural e 
socioambiental com o intuito de promover 
mudanças significativas na sociedade. 
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individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre 
problemas socioculturais e problemas ambientais.  
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e 
intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e 
de natureza ambiental relacionados à Matemática. 
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões socioculturais e 
ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou 
biológicos. 

 2° SÉRIE  

Unidade Curricular: Juventude, Sonhos e Planejamento 
HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO          OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 
desafios e alcançar objetivos pessoais e 
profissionais, agindo de forma proativa e 
empreendedora e perseverando em situações de 
estresse, frustração, fracasso e adversidade.  
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo para estabelecer 
e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar 
apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e 
produtivos com foco, persistência e efetividade.  
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu 
próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos 
presentes e futuros, identificando aspirações e 
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do 
trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações 
em relação à sua vida pessoal, profissional e 
cidadã. 
 

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou 
produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos 
socioambientais, os direitos humanos e a promoção da 
cidadania.  
(EMIFCHS11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal ou um 
empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global. 
(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida, 
em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados 
na concretização de projetos pessoais ou produtivos, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais. 
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento 
produtivo. 
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em 
diferentes campos de atuação, para formular propostas 
concretas, articuladas com o projeto de vida. 
(EMIFMAT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados à Matemática podem ser utilizados na 

 
 
 
Aprender e refletir sobre os sonhos e propósitos 
pessoais; 
 
Reconhecer a importância do sonho para o Projeto 
de Vida; 
 
Aprender a elaborar estratégias e planejamento: 
transformando sonhos em metas; 
 
Planejar o futuro, agir no presente; 
 
Adequar das ações e planejamento pessoal; 
 
Compreender as práticas de linguagem e a 
constituição, a formulação e circulação de 
discursos como formadoras da identidade e da 
diferença e fundamentais para a construção do seu 
projeto de vida; 
 
 
Expandir a capacidade de autoconhecimento dos 
estudantes mediante propostas concretas 
articuladas ao projeto de vida partindo dos avanços 
tecnológicos. 
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concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando 
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais.  
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um 
projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. 
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando processos e conhecimentos matemáticos para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

Unidade Curricular: O Jovem na Sociedade Contemporânea 
HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO          OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões 
sociais, culturais e ambientais diversas, 
identificando e incorporando valores importantes 
para si e para o coletivo que assegurem a tomada 
de decisões conscientes, consequentes, 
colaborativas e responsáveis.   
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, 
a opinião e o sentimento do outro, agindo com 
empatia, flexibilidade e resiliência para promover o 
diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de 
conflitos, o combate ao preconceito e a valorização 
da diversidade.  
(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de solução para 
problemas socioculturais e/ou ambientais em nível 
local, regional, nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela realização de ações 
e projetos voltados ao bem comum. 
 

(EMIFCHS07) Identificar e explicar situações em que ocorram 
conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à 
diversidade de modos de vida, às diferentes identidades 
culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global, com base em fenômenos relacionados às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 
(EMIFCHS08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para propor ações individuais e/ou coletivas de 
mediação e intervenção sobre problemas de natureza 
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, baseadas no respeito às diferenças, na 
escuta, na empatia e na responsabilidade socioambiental.  
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e 
intervenção sobre formas de interação e de atuação social, 
artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio 
democrático e republicano com a diversidade humana e para o 
cuidado com o meio ambiente. 
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e 
intervenção sociocultural e ambiental, selecionando 
adequadamente elementos das diferentes linguagens. 
(EMIFMAT07) Identificar e explicar questões socioculturais e 
ambientais aplicando conhecimentos e habilidades matemáticas 
para avaliar e tomar decisões em relação ao que foi observado.  
(EMIFMAT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações 

 
 
Conhecer as Instituições e Sistemas (sociais, 
políticos, econômicos e culturais); 
 
Conhecer e analisar o contexto da Sociedade 
brasileira; 
 
Elaborar levantamentos das possibilidades de 
atuação do sujeito no meio onde está inserido; 
 
Reconhecer a dinâmica da atuação social e a 
participação pessoal nas instituições. 

Propor ações individuais e/ou coletivas e 
estratégias para mediar e intervir sobre 
conhecimentos, práticas de linguagem e naturais e 
recursos matemáticos..   
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individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre 
problemas socioculturais e problemas ambientais.  
(EMIFMAT09) Propor e testar estratégias de mediação e 
intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e 
de natureza ambiental relacionados à Matemática. 
(EMIFCNT08) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para 
propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e 
intervenção sobre problemas socioculturais e problemas 
ambientais. 

Unidade: Os Componentes do Projeto de Vida 
HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO          OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 
desafios e alcançar objetivos pessoais e 
profissionais, agindo de forma proativa e 
empreendedora e perseverando em situações de 
estresse, frustração, fracasso e adversidade.  
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo para estabelecer 
e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar 
apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e 
produtivos com foco, persistência e efetividade.  
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu 
próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos 
presentes e futuros, identificando aspirações e 
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do 
trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações 
em relação à sua vida pessoal, profissional e 
cidadã. 

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou 
produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos 
socioambientais, os direitos humanos e a promoção da 
cidadania.  
(EMIFCHS11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal ou um 
empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global. 
(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida, 
em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados 
na concretização de projetos pessoais ou produtivos, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais. 
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento 
produtivo. 
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em 
diferentes campos de atuação, para formular propostas 
concretas, articuladas com o projeto de vida. 
(EMIFMAT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados à Matemática podem ser utilizados na 

 
 
 
Conhecer as concepções e práticas de projeto de 
vida; 
 
Reconhecer a dimensão do Eu, no contexto da 
Sociedade 
 
Analisar possibilidades de atuação no mercado de 
trabalho  
 
Estabelecer Metas pessoais e profissionais;  
 
Desenvolver estratégias pessoais e coletivas para 
alcançar metas estabelecidas. 
 
Expandir a capacidade de autoconhecimento por 
meio de sugestões efetivas articuladas ao projeto 
de vida a partir do desenvolvimento tecnológico. 



 

57 
 

concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando 
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais.  
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um 
projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. 
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando processos e conhecimentos matemáticos para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

3ª SÉRIE 

QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE VIDA 
HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO          OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 
desafios e alcançar objetivos pessoais e 
profissionais, agindo de forma proativa e 
empreendedora e perseverando em situações de 
estresse, frustração, fracasso e adversidade.  
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo para estabelecer 
e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar 
apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e 
produtivos com foco, persistência e efetividade.  
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu 
próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos 
presentes e futuros, identificando aspirações e 
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do 
trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações 
em relação à sua vida pessoal, profissional e 
cidadã. 

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou 
produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos 
socioambientais, os direitos humanos e a promoção da 
cidadania.  
(EMIFCHS11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal ou um 
empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global. 
(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida, 
em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 
(EMIFMAT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados à Matemática podem ser utilizados na 
concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando 
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais.  
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um 
projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. 
(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando processos e conhecimentos matemáticos para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

Conhecer e compreender o conceito e as 
definições de Mundo do Trabalho; 
 
Desenvolver e entender as escolhas pessoais e 
suas consequências;  
 
Analisar as possibilidades de atuação profissional 
ofertadas pelo mundo do trabalho; 
 
Analisar as diversas profissões, suas incumbências 
e as rendas relacionadas; 
 
Conhecer o significado e os propósitos do 
Empreendedorismo; 
 
Aprender a empreender. 
 
Ampliar a capacidade de planejar, organizar e 
empreender a partir de conhecimentos escolares e 
científicos relacionados às áreas de conhecimento. 
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(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para 
desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento 
produtivo. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE VIDA 
HABILIDADES DO EIXO ESTRUTURANTE HABILIDADES DA ÁREA DE CONHECIMENTO          OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 

(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 
desafios e alcançar objetivos pessoais e 
profissionais, agindo de forma proativa e 
empreendedora e perseverando em situações de 
estresse, frustração, fracasso e adversidade.  
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo para estabelecer 
e adaptar metas, identificar caminhos, mobilizar 
apoios e recursos, para realizar projetos pessoais e 
produtivos com foco, persistência e efetividade.  
(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu 
próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos 
presentes e futuros, identificando aspirações e 
oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do 
trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações 
em relação à sua vida pessoal, profissional e 
cidadã. 

(EMIFCHS10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
podem ser utilizadas na concretização de projetos pessoais ou 
produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis, os impactos 
socioambientais, os direitos humanos e a promoção da 
cidadania.  
(EMIFCHS11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para desenvolver um projeto pessoal ou um 
empreendimento produtivo, em âmbito local, regional, nacional 
e/ou global. 
(EMIFCHS12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para 
formular propostas 
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados 
na concretização de projetos pessoais ou produtivos, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais. 
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para 
desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento 
produtivo. 
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em 
diferentes campos de atuação, para formular propostas 
concretas, articuladas com o projeto de vida. 
(EMIFMAT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados à Matemática podem ser utilizados na 
concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando 
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais.  
(EMIFMAT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um 
projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. 

Reconhecer a importância do outro no Projeto de 
Vida pessoal e coletivo; 
 
Conhecer as relações entre Projeto de Vida, 
responsabilidade e Impacto Social; 
 
Estabelecer conexões entre Projeto de Vida, 
Direitos Humanos e criação de valores; 
 
Rever o Projeto de Vida elaborado nas Séries 
anteriores; 
 
Desenvolver a resiliência para dar continuidade ao 
Projeto de Vida e superar os desafios do mundo 
contemporâneo; 
 
Conhecer e analisar a importância do Projeto para 
a atuação social. 

 
Expandir as capacidades para instigar 
conhecimentos relacionados ao desenvolvimento 
tecnocientífico para a concretização de projetos 
pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto 
de vida. 
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(EMIFMAT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, 
utilizando processos e conhecimentos matemáticos para 
formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 
(EMIFCNT10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e 
recursos relacionados às Ciências da Natureza podem ser 
utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, 
considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 
socioambientais. 

 



 

60 
 

14. REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Ensino Médio. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/BNCC_Ensi
noMedio_embaixa_site.pdf  Acesso em 13/02/2021.  

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 

 

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n.º 9.394, 20 de 
dezembro de 1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm Acesso em 13/02/2021. 

 

______. Lei n.º 13.415 de 16 de fevereiro de 2018. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm 
Acesso em: 13/02/2021 

 

______. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Resolução 
n°3, de 21 de novembro de 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622 Acesso em 13/02/2021. 

 

CARRANO, P; DAYRELL J. Formação de professores do ensino médio, 
etapa I - caderno II: o jovem como sujeito do ensino médio / Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica; [organizadores. – Curitiba: 
UFPR/Setor de Educação, 2013. 

 

DAYRELL, J. A Escola “faz” Juventudes? Reflexão em torno da socialização 
juvenil. Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n.100 – Especial, 2007, p. 
1105 – 1129. 

 

DAYRELL, J. As múltiplas dimensões da juventude. Pátio Ensino Médio, v. 5, 
p. 6-9, 2010. 

 

DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sócio-cultural. In: DAYRELL, 
Juarez (Org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: 
Editora da UFMG, 2001.  

 

DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de 
Educação [online]. 2003, n. 24, pp. 40-52. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a04.pdf>.  Acesso em: 13.fev.2019. 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm%20Acesso%20em%2013/02/2021
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a04.pdf


 

61 
 

DAYRELL, Juarez; JESUS, Rodrigo Ednilson de; CORREA, L. M. A exclusão 
dos jovens adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio no Brasil: 
desafios e perspectivas. In: XXIX Congresso ALAS Chile, 2013, Santiago do 
Chile. Acta Científica do XXIX Congresso ALAS Chile 2013. Santiago do Chile: 
ALAS, 2013. v. 1. p. 1-23. 

 

DAYRELL, Juarez; REIS, Juliana Batista. Juventude e escola: reflexões sobre 
o Ensino da Sociologia no Ensino Médio. Texto apresentado no XIII 
Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia. Recife, maio de 2006.  

 

DAMON, W. O que o jovem quer da vida? Como pais e professores podem 
orientar e motivar os adolescentes.  São Paulo. Summus, 2009.  

 

DANZA, H. C. Conservação e mudança dos projetos de vida de jovens: um 
estudo longitudinal sobre educação e valores. Tese de doutorado. Universidade 
de São Paulo, 2019. 

 

DOCUMENTÁRIO “Nunca me sonharam”. Direção: Cacau Rhoden. 
Classificação: Livre. Duração: 84min. País: Brasil. Ano: 2017. 

 

DUBET, F. A Escola e a Exclusão. Cadernos de Pesquisa, n. 119, p. 29-45, 
julho/2013. 

 

KLEIN, A. M.; ARANTES, V. A. Projetos de Vida de Jovens Estudantes do 
Ensino Médio e a Escola. Educação e Realidade [online]. 2016, vol.41, n.1, 
pp.135-154. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n1/2175-6236-
edreal-41-01-00135.pdf>.  Acesso em: 13.fev.2019.  

 

KRAWCZYK, N. Reflexão sobre alguns desafios do Ensino Médio no Brasil 
hoje. Cadernos de Pesquisa, v. 41, n. 144, set/dez, 2011. p. 752-769. 

 

LEÃO, G.; DAYRELL, J. T.; REIS, J. B. dos. Juventude, projetos de vida e 
ensino médio. Educação e Sociedade [online]. 2011, vol. 32, n. 117, pp. 1067-
1084. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v32n117/v32n117a10.pdf>. 
Acesso em: 13 fev. 2019. 

 

NOVAES, R. R. Juventude e Participação Social: apontamentos sobre a 
reinvenção da política. Juventudes em Debate. São Paulo: Cortez, 2000, p. 46-
69. 

 

NOVAES, R. R. Juventude, exclusão e inclusão social: aspectos e 
controvérsias de um debate em curso. In: Políticas Públicas: juventude em 

https://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n1/2175-6236-edreal-41-01-00135.pdf
https://www.scielo.br/pdf/edreal/v41n1/2175-6236-edreal-41-01-00135.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v32n117/v32n117a10.pdf


 

62 
 

pauta. São Paulo: Cortez, Ação Educativa, Fundação Friedrich Ebert, 2003, p. 
121-141. 

 

NUNES, B. F.; WELLER, W. A juventude no contexto social contemporâneo. 
Estudos de Sociologia. Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
da UFPE [online]. 2003, vol. 9, n. 2, p. 43-57.  

 

PARANÁ. Orientações Para a Implementação de Educação em Tempo 
Integral em Turno Único. Paraná, SEED, 2012. 

 

PARANÁ. Orientações Para a Implementação do Ensino Médio em Tempo 
Integral na Rede Estadual de Educação do Paraná. Paraná, SEED, 2017. 

 

SPOSITO, M. P. (Org.). Estado do Conhecimento: Juventude e Escolarização. 
Brasília: INEP, 2000. 

 

SPOSITO, M. P. Os Jovens no Brasil: desigualdades multiplicadas e novas 
demandas políticas. São Paulo: Ação Educativa, 2003. 

 

SPOSITO, M. P.; Carrano, P. C. R. Juventude e Políticas Públicas no Brasil. 
Revista Brasileira de Educação, n.º 24. Rio de Janeiro set/dez, 2003. 

 

TAPIA, L. Jóvenes y proyectos: uma estratégia de doble fio. In: CEPAL e 
UNESCO. Protagonismo Juvenil en Proyectos locales: lecciones del Cono Sur. 
Santiago de Chile: CEPAL, 2001, p. 17-50. 

 

VEIGA, I. P. A.; FERNANDES, R. C. de A. Painel integrado ou grupos 
rotativos: caminhos para a integração horinzotal-vertical. In: ______. 
Metodologia participativa e as técnicas ensino-aprendizagem. Curitiba: CRV, 
2017. p. 75-85. 

 

WELLER, W. Jovens no Ensino Médio: Projetos de vida e perspectivas de 
futuro. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares (Orgs.). 
Juventude e Ensino Médio: sujeitos do currículo em debate. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2014. 

 

 

 

 

 



 

63 
 

EMENTAS DISCIPLINA ELETIVA 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS (CHSA) 

 

1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

A História nas telas do cinema 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA:  

1 aula semanal. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

● Investigação científica 

● Mediação e Intervenção Sociocultural 

● Processos Criativos. 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  

● Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA) 

● Linguagens e suas tecnologias (LGG) 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componentes curriculares de História e Arte. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Preferencialmente, Licenciatura em História ou Arte; 

● Professores que apresentem conhecimentos em interdisciplinaridade, enfoque 

em História, Arte, História da Arte, Língua Portuguesa e LEM;  

● Professores com apropriação das tecnologias educacionais e conhecimentos 

socioculturais. 

 

9. ABORDAGEM 

Estudo dos momentos e personagens históricos e a representação nas 

produções cinematográficas. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

A proposta desta disciplina eletiva é trazer o dinamismo do cinema para as 

aulas de História, abrindo possibilidades de conexão com o componente de Arte. O 
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diálogo entre a História e o cinema possibilita um olhar interdisciplinar ao relacionar 

a técnica e as vertentes artísticas presentes nos filmes com os seus contextos de 

produção e objetivos. Assim, o filme pode ser analisado como uma fonte histórica 

tanto pelo contexto retratado quanto a partir dos marcos temporais que permeiam a 

sua produção. As intencionalidades da produção artística, os elementos figurativos 

escolhidos pelo roteirista e pelo diretor, as formas artísticas, a fotografia do filme e 

referências utilizadas passam a ser ferramentas para a apropriação da obra 

cinematográfica. Não se objetiva para essa disciplina teorizar ou observar apenas 

as questões técnicas detalhadas sobre os filmes e documentários. 

Preferencialmente busca-se proporcionar ao estudante a possibilidade de 

apropriação da linguagem cinematográfica como um meio de diálogo com os 

eventos históricos e artísticos.  

A arte é fruto da inspiração de uma determinada pessoa. Esta inspiração se dá 

através de relações sociais que o artista tem, com o local onde vive e com a época 

em que vive. Portanto podemos utilizar a arte também como fonte histórica, como 

algo a ser analisado e através dela chegar a possíveis conclusões de como as 

pessoas viviam, do que gostavam, do que achavam de determinado assunto 

pertinente à época em que viviam etc. 

De acordo com Meirelles (2004), por meio da análise mediada do filme é que 

podemos nos apropriar do “modo como aparece representada a organização social, 

as hierarquias e as relações sociais. Como são percebidos e mostrados pelos 

cineastas: lugares, fatos, eventos, tipos sociais, relações entre o campo e a cidade, 

rico e pobre, centro e periferia etc.”. Assim, com o auxílio do professor, o estudante 

passa a observar não somente o enredo do filme, mas passa a compreender a 

diversidade de pontos de vista sobre a produção, contexto do filme e os sentidos 

implícitos da obra. 

No que tange os filmes de cunho histórico, busca-se analisar a perspectiva 

histórica apresentada pelo filme, bem como as versões sobre o evento. Porém, cabe 

ressaltar que o filme de cunho histórico se diferencia de um documentário, portanto, 

não carrega o peso teórico do confronto de fontes ou da análise historiográfica. 

Compreende-se também que o acesso dos estudantes ao conhecimento histórico 

muitas vezes apresenta-se inicialmente por meio de filmes exclusivamente nas aulas 

de História. Filmes que retratam eventos históricos possuem, pelos seus recursos e 

abordagens, um maior fascínio, uma característica própria devido a sua linguagem 
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imagética. Porém, como caracteriza o pesquisador Jairo Carvalho Nascimento, essa 

não é propriamente uma regra, mas, um meio de análise inicial para se pensar a 

relação entre a história e o cinema.  

Para Carvalho Nascimento (2008, p.11), “o conhecimento não é ‘algo’ dado 

pela imagem; é construído a partir de problematizações; e, no espaço escolar, essa 

construção dá-se na interação entre professor/aluno”. Portanto, cabe ao professor 

um papel essencial, tanto na mediação e, principalmente, na problematização da 

representação cinematográfica sobre o evento histórico.  

Ao relacionar o acesso ao conhecimento histórico por meio da via 

cinematográfica nas análises de filmes e documentários a partir da pesquisa, da 

elaboração de roteiros e da produção de releituras, busca-se atingir as zonas não 

visíveis do passado das sociedades, como nomeou Marc Ferro em seu longo estudo 

sobre a sétima arte e a história (FERRO, 1992). Segundo Ferro (1992), ao realizar 

a análise histórica e social do filme, passa-se a observar as potencialidades de uma 

obra cinematográfica e seus contextos de produção. Investigar, por exemplo, uma 

situação problema de natureza histórica a partir de filmes que retratam o mesmo 

evento, porém, com versões diferentes.  

O contexto da elaboração do filme, tanto na percepção dos seus personagens, 

quanto na sua produção, também carrega uma linguagem acessível e presente na 

vida do estudante contemporâneo. Inserido no mundo das mídias digitais, games e 

redes sociais, o universo televisivo e cinematográfico permanece numa constante 

na vivência da maioria dos estudantes do Ensino Médio. Evidentemente, 

ressalvadas as exceções, o fascínio por um filme, um personagem ou atores, 

permeia o imaginário dos jovens.  

Filmes de ficção e animações também são excelentes ferramentas para 

relacionar o estudo da História e as obras cinematográficas. Temas como distopias, 

viagens no tempo, percepções subjetivas ou personagens mitológicos são 

ferramentas profícuas de análise de contexto e impressões sobre os períodos 

históricos, contextos artísticos ou a própria construção da narrativa histórica.   

 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Sugere-se, a partir da mediação do professor em sala de aula, como 

possibilidade de encaminhamento metodológico, a elaboração de um roteiro de 
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pesquisa para trabalhar História e cinema de maneira articulada a partir de conteúdos 

escolares.  

A partir do estudo teórico e investigativo da história a partir da ótica 

cinematográfica, é possível realizar produções histórico-artísticas, tais como: a 

criação de roteiros, criação de storyboard, criação de curtas ou longas metragens, 

debates, roda de conversas, análises sobre os aparatos tecnológicos, mostras 

culturais, júris simulados sobre os personagens dos filmes, entre outras possibilidades 

metodológicas que o professor achar pertinente para uma aprendizagem significativa 

e para tornar o estudante protagonista na sociedade e na vida. 

Em relação ao protagonismo, a relação entre cinema e História pode-se 

apresentar por meio da elaboração de vídeos biográficos do próprio estudante, 

colocando-o como agente narrativo da própria história ou da história local. Essa 

possibilidade é abrangente, possibilita inclusive a percepção do estudante sobre um 

acontecimento histórico ou uma temática presente na comunidade escolar.  

Como foi dito anteriormente, que a arte é o produto da relação social e também 

do ambiente e época em que o artista vive, existe também a possibilidade de analisar 

o local onde a escola está inserida e o contexto histórico/geográfico, podendo abordar 

em produções de curta-metragem narrativas de problemáticas pertinentes ao local, o 

que poderia agregar pertinentes reflexões, porém é importante a análise para que não 

se crie produções que não se encaixam para o local, por exemplo, e escolas que 

estão inseridas dentro de um contexto extremamente urbanizado, podem tratar de 

determinados assuntos que para escolas do campo não fazem o menor sentido. Para 

essa elaboração, o estudante seria mobilizado para a produção de todos os aparatos 

técnicos necessários para essas gravações.   

Há também a possibilidade de realizar uma mostra cultural aberta para a 

comunidade escolar, premiando, por exemplo, as produções realizadas pelos 

estudantes. 

Ao relacionar cinema e sala de aula uma das questões pertinentes é a 

verificação da classificação indicativa do filme. No Brasil, a informação consta na 

Classificação Indicativa (Classind), disponibilizada pelo Departamento de Promoção 

de Políticas de Justiça (DPJUS), vinculado ao Ministério da Justiça. Todas as 

informações relacionadas à classificação indicativa nos filmes e documentários 

devem estar relacionadas à faixa etária dos estudantes. Passando a ser uma 
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segurança para professores e estudantes quanto à exibição e análise do filme em 

ambiente escolar.  

Compreende-se que, como os principais resultados finais dessa disciplina 

serão produções artísticas sugere-se que as metodologias sejam realizadas em forma 

de projetos desde a pesquisa até o resultado final esperado. 

 

Stop Motion: técnica de animação muito utilizada durante os filmes da primeira 

metade do século XX, por conta da inexistência de tecnologias que pudessem dar 

mais fluidez e naturalidade às animações, como por exemplo hoje temos CGI e 

animatronics. Nesta atividade os estudantes poderão fazer um vídeo de stop motion 

utilizando objetos que tenham em mãos no momento. 

Caso a escola permita o uso do celular, existem alguns aplicativos que criam 

automaticamente sequências de stop motion como por exemplo: PicPac, StopMotion 

Lunnis, Estúdio Stop Motion. 

Assista o vídeo abaixo, clicando nos links para poder ter uma base técnica maior: 

• OS BONEQUINHOS. Studio Stop Motion – Tutorial + Câmera Quebrada. 

Flipbook: atividade que visa melhor compreensão dos conceitos de animação, 

através da criação de um bloco de desenho que com determinados movimentos é 

possível perceber o desenho se animando. Para realizar esta atividade, é sugerido 

que você veja o vídeo sobre flipbook, para relembrar como funciona a técnica e como 

aplicá-la em sala de aula.  

• ANDYMATION. How to MAKE A FLIPBOOK. 

 

Claquete: É interessante realizar a criação de uma claquete com os alunos, na 

intenção de compreender como funciona alguns contextos técnicos de gravação e 

edição de vídeos e sons. A claquete é um instrumento muito importante para 

organização de uma produção audiovisual. Existem algumas informações 

fundamentais que devem estar contidas nela: 

·         Produção (nome do filme, etc.) 

·         Nome do diretor 

·         Cena 

https://www.youtube.com/watch?v=GcWsn7IRwKM
https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY
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·         Plano 

·         Tomada 

·         Data 

  

 Assista ao vídeo abaixo para aprender a como fazer uma claquete de papelão 

ou madeira:  

• DIY claquete de madeira ou papelão/Clapperboard veda#4.  

 

12. AVALIAÇÃO 

Avaliar a partir dos limites exclusivos da sala de aula uma produção artística 

sempre é um desafio. Compreende-se que essa disciplina deve ser dinâmica e 

possibilitar ao estudante o enriquecimento histórico-cultural. Possibilidades de 

demonstração do trabalho realizado pelos estudantes a partir das feiras do 

conhecimento, festivais de arte, mostras de cinema, produção de documentários e 

materiais audiovisuais, projetos de leitura e saraus que relacionem a obra 

cinematográfica e a literatura são possibilidades e meios de avaliação.  

A BNCC é clara ao dizer que o trabalho em arte no ensino médio deve 

promover a relação entre culturas e saberes, o que possibilita o aluno a ter interação 

com distintas manifestações culturais na sua comunidade. Dentro destes termos, é 

essencial que os alunos assumam um papel protagonista como apreciadores da arte 

e também como criadores de arte, como de fato artistas. Para tanto, o professor 

necessita acompanhar todo o processo pessoal de cada aluno e sua relação com as 

propostas desenvolvidas na escola, observando as atividades e seus registros (nas 

diversas linguagens), implicando um olhar atento.  

 A avaliação em Arte deve constituir uma situação de aprendizagem em que o 

aluno possa verificar o que aprendeu, retrabalhar os conteúdos, e também possibilitar 

ao professor avaliar como ensinou e a maneira que os alunos aprenderam. Os alunos 

possuem diferentes modos de articular os conteúdos aprendidos, cada qual 

reapresenta o conteúdo a partir de sua interpretação. Portanto, não cabe esperar um 

padrão de reprodução do conteúdo, mas a reapresentação do conteúdo como 

construção poética e conceitual do aluno, nos quais subjetividade e cultura se 

entrelaçam. O aluno é partícipe do processo de avaliação e deve ter no professor um 

aliado e entusiasta de seu processo. Para isso, é importante o acolhimento do aluno 

https://www.youtube.com/watch?v=iSQzReWWk-k
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por esse professor, e que se estabeleça uma relação de confiança, na qual não 

prevaleça o gosto pessoal do professor e que se utilize critérios muito bem 

fundamentados que não tendenciem apenas ao quantitativo.  

 Daí a importância de ter critérios muito claros aos alunos, privilegiando o 

qualitativo sobre o quantitativo, trazendo a avaliação não como o fim de um processo, 

mas como parte dele na construção do conhecimento. Recomenda-se que, a partir 

desta perspectiva de um aluno mais autônomo e protagonista de suas decisões e 

criações, a avaliação em Arte possa ser processual, levando como base as 

competências da área de Linguagens e suas tecnologias, devendo abranger todo o 

processo de aprendizagem.  

Levando em consideração a metodologia para a realização de produções 

artístico/culturais, o professor necessita acompanhar todo o processo pessoal de 

cada aluno e sua relação com as propostas desenvolvidas na escola, observando as 

atividades e seus registros (nas diversas linguagens), implicando um olhar atento.  

A avaliação no processo de ensino e aprendizagem de Arte precisa ser realizada 

com base nos conteúdos, objetivos e orientação do projeto educativo na área e tem 

três momentos para sua concretização: 

• a avaliação pode diagnosticar o nível de conhecimento artístico e estético dos 

alunos, nesse caso costuma ser prévia a uma atividade; 

• a avaliação pode ser realizada durante a própria situação de aprendizagem, 

quando o professor identifica como o aluno interage com os conteúdos e 

transforma seus conhecimentos; 

• a avaliação pode ser realizada ao término de um conjunto de atividades que 

compõem uma unidade didática para analisar como a aprendizagem ocorreu. 

No que diz respeito à avaliação dos conhecimentos históricos da produção 

artística elaborada como resultado final da disciplina, ressaltam-se algumas 

considerações importantes:  A valorização do protagonismo juvenil durante todo o 

processo de pesquisa, desde das análises iniciais sobre as fontes históricas aos 

elementos que permearam a elaboração, pesquisa e realização do produto final. A 

ferramenta de avaliação do conhecimento histórico adquirido deve recair sobre a 

apropriação, o envolvimento e pesquisa realizada pelo estudante. Analisando a sua 

capacidade de transmissão, resolução de problemas, organização e cumprimento das 

atividades propostas em conjunto com o professor.  
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13. SUGESTÕES DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Esta disciplina eletiva traz possibilidades de diversas atividades práticas, por 

este motivo diversos recursos didáticos podem ser utilizados, desde que adequados 

à realidade de cada escola.  

• Para aulas práticas: 

o Adereços cênicos: figurino, tecidos, objetos, chapéus etc. 

o Tecnologia: Smartphones, tablets, computadores, câmeras, tripés etc. 

o Escrita de roteiro: caderno, folhas sulfite, lápis, borracha, caneta, prancheta 

etc. 

• Para aulas expositivas: 

o data show;   

o aparelho de televisão; 

o quadro negro; 

o giz;  

o computador;  

o livros ou revistas.
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14. QUADRO ORGANIZADOR 

O quadro a seguir apresenta diálogos entre os objetivos pretendidos com a análise do cinema e a sua inter-relação com a 

História. No campo dos conteúdos, devido à dinâmica da indústria cinematográfica, apresentam-se sugestões. A abordagem visa 

atingir os objetivos de aprendizagem propostos. 

 

Habilidades do Eixo Estruturante Habilidades da Área de 

Conhecimento 

Objetivos de aprendizagem Sugestão de conteúdos 

(EMIFCG01)  
Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, criticidade 
e ética, inclusive utilizando o apoio de 
tecnologias digitais. 
 
(EMIFCG02)  
Posicionar-se com base em critérios 
científicos, éticos e estéticos, 
utilizando dados, fatos e evidências 
para respaldar conclusões, opiniões 
e argumentos, por meio de 
afirmações claras, ordenadas, 
coerentes e compreensíveis, sempre 
respeitando valores universais, como 
liberdade, democracia, justiça social, 
pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade. 
 
(EMIFCG03)  
Utilizar informações, conhecimentos 
e ideias resultantes de investigações 
científicas para criar ou propor 
soluções para problemas diversos.  

Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 
 
(EMIFCHSA01) 
Investigar e analisar situações-
problema envolvendo temas e 
processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política 
e/ou cultural, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, considerando 
dados e informações disponíveis em 
diferentes mídias. 
 
(EMIFCHSA02) 
Levantar e testar hipóteses sobre 
temas e processos de natureza 
histórica, social, econômica, filosófica, 
política e/ou cultural, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou global, 
contextualizando os conhecimentos 
em sua realidade local e utilizando 
procedimentos e linguagens 
adequados à investigação científica. 
 
(EMIFCHSA03) 

 - Analisar a composição das 
narrativas cinematográficas em 
relação ao tempo histórico. 
 
- Investigar as noções de História e 
Memória apresentadas nos filmes e 
documentários. 
 
- Compreender como os sujeitos 
históricos e as sociedades são 
caracterizadas nas obras 
cinematográficas; 

- Observar as características das 
linguagens artísticas em relação aos 
eventos históricos; 

- Caracterizar a composição dos 
discursos utilizados para a 
representação de determinados 
processos históricos; 

- Relação entre a História e a 
Memória; 
 
- Povos e civilizações da 
Antiguidade;  
 
- Reinos e impérios da África;  
 
- Mundo medieval e relações 
sociais; 
 
- A razão iluminista e o discurso da 
Modernidade; 
 
- Processos colonialistas e 
imperialistas; 
 
-Conflitos mundiais; 
 
- Populações originárias do 
território Brasileiro; 
 
- Brasil Colônia; 
 
- Brasil Império; 
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Selecionar e sistematizar, com base 
em estudos e/ou pesquisas 
(bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental etc.) em fontes 
confiáveis, informações sobre temas e 
processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política 
e/ou cultural, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, identificando os 
diversos pontos de vista e 
posicionando-se mediante 
argumentação, com o cuidado de citar 
as fontes dos recursos utilizados na 
pesquisa e buscando apresentar 
conclusões com o uso de diferentes 
mídias. 

- Compreender a liberdade de 
interpretação ficcional diante de um 
processo histórico; 

-Analisar a pesquisa de fontes 
históricas realizada pelas produções 
cinematográficas e como elas 
representam os elementos da cultura 
cotidiana de uma época; 

- Observar as versões e discursos em 
uma obra ficcional e como podem ser 
feitas analogias aos temas cotidianos 
e históricos. 

 
- Brasil Republicano. 
 

(EMIFCG01)  
Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, criticidade 
e ética, inclusive utilizando o apoio de 
tecnologias digitais. 
 
(EMIFCG02)  
Posicionar-se com base em critérios 
científicos, éticos e estéticos, 
utilizando dados, fatos e evidências 
para respaldar conclusões, opiniões 
e argumentos, por meio de 
afirmações claras, ordenadas, 
coerentes e compreensíveis, sempre 
respeitando valores universais, como 
liberdade, democracia, justiça social, 
pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade. 
 
(EMIFCG03)  

Linguagens e suas tecnologias 
 
(EMIFLGG01) 
Investigar e analisar a organização, o 
funcionamento e/ou os efeitos de 
sentido de enunciados e discursos 
materializados nas diversas línguas e 
linguagens (imagens estáticas e em 
movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre 
outras), situando-os no contexto de um 
ou mais campos de atuação social e 
considerando dados e informações 
disponíveis em diferentes mídias. 
 
(EMIFLGG02) 
Levantar e testar hipóteses sobre a 
organização, o funcionamento e/ou os 
efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas 
línguas e linguagens (imagens 

- Compreender por meio do fazer 
artístico e da leitura da produção 
artística, que o processo de criação 
envolve ação investigativa, pesquisa, 
experimentação, levantamento de 
hipóteses, reflexão, acaso, sendo, 
tanto o produto artístico, como 
também o processo, significativos. 

- Incorporar o lúdico ao processo 
criativo, de modo que ao desenvolver 
as propostas artísticas, os conteúdos 
da linguagem da arte, sejam 
contemplados. 

- Realizar composições artísticas, 
tendo como referência, não como 
modelo, obras de arte ou objetos 
artísticos de alguns diferentes 
períodos (Pré-história à 
Contemporaneidade, não tendo a 

- História do cinema; 
 
- Cinema brasileiro; 
 
- Animação: stop motion, flipbook 
etc.; 
 
- Roteiro: teoria e prática; 
 
- Storyboard; 
 
- Direção: teoria e prática; 
 
- Montagem e edição: teoria e 
prática; 
 
- Técnicas de filmagem através de 
recursos acessíveis: 
smartphones,  
aplicativos etc.; 
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Utilizar informações, conhecimentos 
e ideias resultantes de investigações 
científicas para criar ou propor 
soluções para problemas diversos. 
 

(EMIFCG04)  

Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e 
culturais, por meio de vivências 
presenciais e virtuais que ampliem a 
visão de mundo, sensibilidade, 
criticidade e criatividade. 
 

(EMIFCG05)  

Questionar, modificar e adaptar 
ideias existentes e criar propostas, 
obras ou soluções criativas, originais 
ou inovadoras, avaliando e 
assumindo riscos para lidar com as 
incertezas e colocá-las em prática. 
 
(EMIFCG06)  
Difundir novas ideias, propostas, 
obras ou soluções por meio de 
diferentes linguagens, mídias e 
plataformas, analógicas e digitais, 
com confiança e coragem, 
assegurando que alcancem os 
interlocutores pretendidos. 
 

(EMIFCG09)  

Participar ativamente da proposição, 

implementação e avaliação de 
solução para problemas 
socioculturais e/ou ambientais em 
nível local, regional, nacional e/ou 
global, corresponsabilizando-se pela 

estáticas e em movimento; música; 
linguagens corporais e do movimento, 
entre outras), situando-os no contexto 
de um ou mais campos de atuação 
social e utilizando procedimentos e 
linguagens adequados à investigação 
científica. 
 
(EMIFLGG03) 
Selecionar e sistematizar, com base 
em estudos e/ou pesquisas 
(bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental etc.) em fontes 
confiáveis, informações sobre 
português brasileiro, língua(s) e/ou 
linguagem(ns) específicas, visando 
fundamentar reflexões e hipóteses 
sobre a organização, o funcionamento 
e/ou os efeitos de sentido de 
enunciados e discursos materializados 
nas diversas línguas e linguagens 
(imagens estáticas e em movimento; 
música; linguagens corporais e do 
movimento, entre outras), 
identificando os diversos pontos de 
vista e posicionando-se mediante 
argumentação, com o cuidado de citar 
as fontes dos recursos utilizados na 
pesquisa e buscando apresentar 
conclusões com o uso de diferentes 
mídias. 
 

(EMIFLGG04)  
Reconhecer produtos e/ou processos 
criativos por meio de fruição, vivências 
e reflexão crítica sobre obras ou 
eventos de diferentes práticas 
artísticas, culturais e/ou corporais, 

necessidade de ser linear), para 
compreender o conceito de 
bidimensional e tridimensional. 

- Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar sentidos 
plurais. 

 

- Direção de fotografia; 
 
- Direção de arte; 
 
- Som no cinema: sonoplastia, 
efeitos sonoros, trilha sonora etc.; 
 
- Semiótica; 
 
- Curta-metragem e longa-
metragem: teoria e prática; 
 
- Técnicas de atuação: jogos 
teatrais, queda, narrativa 
dramática, dublagem, leitura de 
texto etc. 
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realização de ações e projetos 
voltados ao bem comum. 
 

 

ampliando o repertório/domínio 
pessoal sobre o funcionamento e os 
recursos da(s) língua(s) ou da(s) 
linguagem(ns). 
 

(EMIFLGG05)  

Selecionar e mobilizar 
intencionalmente, em um ou mais 
campos de atuação social, recursos 
criativos de diferentes línguas e 
linguagens (imagens estáticas e em 
movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre 
outras), para participar de projetos 
e/ou processos criativos. 
 

(EMIFLGG06)  
Propor e testar soluções éticas, 
estéticas, criativas e inovadoras para 
problemas reais, utilizando as diversas 
línguas e linguagens (imagens 
estáticas e em movimento; línguas; 
linguagens corporais e do movimento, 
entre outras), em um ou mais campos 
de atuação social, combatendo a 
estereotipia, o lugar-comum e o clichê. 
 

(EMIFLGG08)  

Selecionar e mobilizar 
intencionalmente conhecimentos e 
recursos das práticas de linguagem 
para propor ações individuais e/ou 
coletivas de mediação e intervenção 
sobre formas de interação e de 
atuação social, artístico-cultural ou 
ambiental, visando colaborar para o 
convívio democrático e republicano 
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com a diversidade humana e para o 
cuidado com o meio ambiente. 
 

(EMIFLGG09)  

Propor e testar estratégias de 
mediação e intervenção sociocultural e 
ambiental, selecionando 
adequadamente elementos das 
diferentes linguagens. 
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

Aprendendo a empreender: Desenvolvendo projetos pessoais ou produtivos 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA:  

1 aula semanal. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

Empreendedorismo. 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA). 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componentes curriculares de Sociologia e Filosofia. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Licenciatura em Filosofia ou Sociologia; 

● Professores com habilidades interdisciplinares com ênfase em Protagonismo 

Juvenil, Projeto de Vida, Oratória e argumentação; 

● Professores com apropriação das tecnologias educacionais, conhecimentos 

sócio científicos, socioambientais e com propostas inovadoras para o ensino 

pautadas na resolução de problemas; 

● Habilidades socioemocionais para o trabalho em equipe.  

 

9. ABORDAGEM 

O componente curricular “Aprendendo a empreender: desenvolvendo projetos 

pessoais ou produtivos” é pensado a partir das possibilidades de atuação dos 

estudantes do Ensino Médio nas suas escolas, através de projetos, oficinas, feiras, 

rodas de conversa e vivências articuladas ao projeto de vida e ao mundo do trabalho.  

A sociedade contemporânea, marcada por incertezas e volatilidade, necessita 

de indivíduos preparados para o processo de mudanças permanentes, adaptando-se 

aos diferentes contextos e criando oportunidades (BRASIL, 2019).   

O desenvolvimento do espírito empreendedor é perpassado pela articulação 

entre os projetos pessoais e os projetos produtivos planejados pelos estudantes, 

envolvendo uma abordagem interdisciplinar que agrega conhecimentos de diversas 
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áreas do conhecimento. Ou seja, empreender está articulado a um conjunto de 

técnicas, comportamentos e hábitos que podem ser adquiridos, praticados e 

reforçados para melhorar a vida cotidiana.  

O estudante, ao identificar a janela de oportunidades disponibilizadas pela 

sociedade contemporânea, também reflete sobre os seus sonhos e projetos de vida 

e mobiliza ações para atingir suas metas. O mundo do trabalho está imerso nessa 

operação, convidando os estudantes a entender a sua lógica e desbravar as 

possibilidades que o mesmo oferece. A descoberta de nichos de mercado e clientela 

é fundamental nesse processo. A relação entre o contexto, as oportunidades e os 

anseios pessoais é uma das linhas mestras do empreendedorismo na escola. Esta 

relação é aliada à utilização de tecnologias digitais que incrementam suas 

competências e habilidades adquiridas na educação básica. 

O que se pretende é a construção de um estudante protagonista. A palavra 

protagonismo é constituída por duas raízes gregas: proto, que significa "o primeiro, o 

principal"; agon, que significa "luta". Protagonista quer dizer, então, lutador principal, 

personagem principal, ator principal.  

Na Filosofia, a ideia de protagonismo juvenil relaciona-se com a ideia de um 

estudante engajado politicamente e atuante. Ciente de seus direitos e deveres, 

participativo e ativo em sua comunidade local.   

Na Sociologia, a ideia de protagonismo está associada à relação do indivíduo-

ator (nesse caso, o estudante), e a estrutura social, considerando as diferentes formas 

de atuação na sociedade.  

Essas reflexões sobre o protagonismo estão associadas às formas de atuação 

nos setores produtivos da sociedade. Uma forma de ação pertinente é o 

empreendedorismo. Características empreendedoras2 estão interligadas aos 

seguintes pontos:  

1. Busca de Oportunidades e Iniciativa; 

2. Persistência; 

3. Correr Riscos Calculados; 

4. Exigência de Qualidade e Eficiência; 

5. Comprometimento; 

 
2 SEBRAE. Conheça as características empreendedoras desenvolvidas no Empretec. Disponível em: 
<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/conheca-as-caracteristicas-empreendedoras-
desenvolvidas-no-empretec,d071a5d3902e2410VgnVCM100000b272010aRCRD> . Acesso em: 21.jan.2021. 
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6. Busca de Informações; 

7. Estabelecimento de Metas; 

8. Planejamento e Monitoramento Sistemáticos; 

9. Persuasão e Rede de Contatos; 

10. Independência e Autoconfiança. 

 

Nesse sentido, características empreendedoras estão associadas a processos 

produtivos e também podem ser aplicadas ao nível pessoal, envolvendo 

características socioemocionais. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

A promoção da formação integral envolve dimensões pessoais, sociais e 

profissionais dos jovens. Nesse sentido, é necessário que os estudantes encontrem 

na escola um local de acolhimento e incentivo aos sonhos e perspectivas para o 

futuro. 

Empreendimentos pessoais e produtivos estão articulados à formulação dos 

projetos de vida dos estudantes. O desenvolvimento da autonomia, o estabelecimento 

de metas e a criação de empreendimentos estão conectados com a geração de renda 

e a oferta de produtos e serviços (BRASIL, 2019). Os jovens são os sujeitos da 

aprendizagem e os protagonistas da instituição escolar. A escola contemporânea 

precisa fomentar o engajamento dos estudantes, considerando os seus anseios, suas 

ideias e inovações e o que podem trazer ao contexto social e educacional ao qual 

estão inseridos.  

Promover o protagonismo juvenil na escola é pensar os jovens como sujeitos 

sociais deste espaço, com suas características e especificidades (DAYRELL, 2003, 

p.42). Um elemento importante do protagonismo juvenil é o desenvolvimento do 

empreendedorismo, que busca incentivar os estudantes a uma reflexão sobre as 

possibilidades que a sociedade contemporânea oferece no mundo do trabalho, bem 

como proporcionar momentos de planejamento pessoal e profissional aplicados ao 

contexto social em que estão inseridos. Um dos objetivos da educação 

empreendedora é a multiplicação de ideias inovadoras, transformando agentes e 

instituições sociais. Nesse sentido, os principais textos que tratam do 

Empreendedorismo afirmam que os estudantes devem se tornar pessoas que 
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participem ativamente de trabalhos em grupos, permitindo-se às interações sociais, 

desenvolvendo e aprimorando características comportamentais.  

O planejamento de propostas inovadoras para empreendimentos profissionais 

e pessoais é um dos focos da abordagem do componente. A satisfação de 

necessidades próprias, aliada às demandas sociais, é uma importante frente de 

atuação do ensino de empreendedorismo. A educação empreendedora está 

relacionada à preparação para o desenvolvimento social e econômico dos diferentes 

contextos, propondo modelos de negócios e possibilidades de ação. Os estudantes 

aprimoram as habilidades relacionadas à resolução de problemas, levantamento de 

informações, possíveis modos de intervenção e estratégias para atingir objetivos 

previamente definidos. Uma possibilidade para esse fim é a prototipagem de uma 

empresa e do produto final. 

O eixo de empreendedorismo: “supõe a mobilização de conhecimentos de 

diferentes áreas para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao 

desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso das 

tecnologias” (BRASIL, 2018). Nesse sentido, o empreendedorismo objetiva mobilizar 

diferentes conhecimentos para promover projetos pessoais e produtivos, de suma 

importância para os projetos de vida dos estudantes, juntamente com o bem-estar 

coletivo da sociedade.    

O componente é perpassado pela prática do empreendedorismo pelos 

estudantes. Pesquisas recentes mostram que 2 em cada 3 jovens brasileiros desejam 

abrir o seu próprio negócio (PORTAL DA INDÚSTRIA). Deste montante, 76,4% são 

motivados pela realização de um sonho. Outras motivações estão relacionadas à 

melhoria da qualidade de vida, dos ganhos financeiros, da busca por um mercado 

promissor e por não ter chefe. Isso significa que o empreendedorismo está 

relacionado aos projetos de vida, bem como à autossuficiência financeira e à ideia de 

liderança. Outros propósitos dos jovens empreendedores estão relacionados ao 

otimismo, à transformação do mundo, à preservação do meio ambiente e à integração 

com a tecnologia. 

A escola possui uma importante missão: preparar os jovens à concretização 

de seus anseios e mobilizar competências que possuam correspondência com suas 

realidades. Aliar práticas de protagonismo juvenil às ações empreendedoras é o 

objetivo principal deste componente. 
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11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

O componente possui um encaminhamento que supõe situações objetivas de 

empreendedorismo, tais como estudos de caso sobre empreendedorismo, 

prototipagem de empresas, visitas orientadas, entre outras formas de interação com 

o mundo do trabalho.    

A inovação em sala de aula é auxiliada pelas tecnologias digitais, que 

aprimoram o trabalho criativo. A juventude é conectada às diversas tecnologias, suas 

interações com o mundo social ocorrem não apenas de maneira face a face, como 

também de formas virtuais e a distância. As formas de comunicação que as novas 

gerações consomem não se restringem aos meios de comunicação tradicionais, 

agregando variadas mídias, entre elas, os sites da internet, os aplicativos, as redes 

sociais e os diversos recursos digitais disponíveis. Nesses meios, há a circulação de 

uma quantidade significativa de informações em tempo real, caracterizadas por fontes 

diversificadas, que agregam conteúdos produzidos pelas próprias pessoas.   

A tecnologia pode ser uma grande aliada no componente de 

empreendedorismo, pois as oportunidades estão associadas ao desbravamento do 

mundo digital e tecnológico. Estratégias de marketing, redes de clientes e o 

estabelecimento de contatos são elementos que podem ser aprimorados através dos 

contatos virtuais. 

A pesquisa sobre o mundo do trabalho e seu aparato legal, tais como os 

direitos trabalhistas, a legislação sobre os microempreendedores individuais, os 

direitos do consumidor, as formas de abertura de empresas, os programas de 

empréstimo e apoio às empresas são tópicos a serem trabalhados em sala de aula.  

Ainda, oportunizar momentos de conversa com especialistas, realizar leituras 

de estudo de caso que considere a temática empreendedorismo em seus diferentes 

contextos, são possibilidades que corroboram com esta práxis. 

 

12. AVALIAÇÃO 

A avaliação é atividade essencial do processo ensino-aprendizagem e, como 

definida na legislação, deve ser contínua, permitindo que tanto o professor como o 

estudante identifiquem o grau de compreensão e apropriação de conceitos e práticas 

trabalhados, bem como das atitudes e habilidades desenvolvidas. 

Um dos desafios da escola frente a sua função social é garantir o acesso dos 

estudantes após o término dos estudos ao mundo do trabalho. É preciso desenvolver 
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nos estudantes habilidades e competências que os tornaram pessoas mais adaptadas 

às mudanças, capazes de resolver problemas e atuar de forma proativa e responsável 

na sociedade. 

Nesse sentido, sugere-se a utilização de instrumentos como: relatórios, 

portfólio, elaboração de ambientes virtuais coletivos, auto avaliação, entrevistas, 

trabalhos em grupo, projeto empreendedor, entre outros instrumentos que possam 

indicar como o processo está se desenvolvendo.  

O empreendedorismo, aliado ao protagonismo juvenil, objetiva incentivar a 

gestão de iniciativas e criações, ampliando as habilidades relacionadas ao 

autoconhecimento e ao projeto de vida dos estudantes, desde ações na escola e 

projetos individuais a empreendimentos coletivos. Cabe ao professor mediar os 

conhecimentos específicos do empreendedorismo com ações e práticas dos 

estudantes na escola.  

 

13. SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 

A realização de dinâmicas que envolvem inovações aliadas com os projetos 

de vida dos estudantes, tais como articulações com o mundo do trabalho, mostra de 

profissões, feiras de empreendedorismo são de suma importância para o 

componente. Visitas técnicas articuladas ao mercado de trabalho, jornais escolares, 

trabalhos com publicidade, prototipagem de empresas, entre outras ações didáticas 

são proveitosas para o desenvolvimento do espírito empreendedor nos estudantes.  

Ainda, oportunizar momentos de conversa com especialistas, realizar leituras 

de estudo de caso que considere  

Os recursos didáticos a serem utilizados pelo componente “Aprendendo a 

Empreender” precisam ser coerentes com os encaminhamentos metodológicos, cujo 

propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. Assim, 

para realização dessas atividades sugere-se: 

 

✔ Laboratório de Informática; 

✔ Recursos audiovisuais (vídeos, músicas etc); 

✔ Cartolinas, papel sulfite e canetinhas; 

✔ Flip chart; 

✔ Tablets e Smartphones. 
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✔ Ferramentas, aplicativos que propiciam a organização de processos, 

projetos. 

 

Embora aqui tenham sido apresentadas algumas possibilidades de recursos 

didáticos, o professor pode inovar e adaptar aos seus planos de aula uma infinidade 

de recursos de acordo com seus objetivos e a realidade, na qual está inserido. 
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14. QUADRO ORGANIZADOR 

Habilidades do Eixo Estruturante Habilidades da Área de Conhecimento Objetivos de aprendizagem Sugestão de conteúdos 

(EMIFCG11)  
Utilizar estratégias de planejamento, 
organização e empreendedorismo 
para estabelecer e adaptar metas, 
identificar caminhos, mobilizar 
apoios e recursos, para realizar 
projetos pessoais e produtivos com 
foco, persistência e efetividade.  
 
(EMIFCG12)  
Refletir continuamente sobre seu 
próprio desenvolvimento e sobre 
seus objetivos presentes e futuros, 
identificando aspirações e 
oportunidades, inclusive 
relacionadas ao mundo do trabalho, 
que orientem escolhas, esforços e 
ações em relação à sua vida 
pessoal, profissional e cidadã 

(EMIFCHSA10) 
Avaliar como oportunidades, 
conhecimentos e recursos relacionados 
às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
podem ser utilizadas na concretização de 
projetos pessoais ou produtivos, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou 
global, considerando as diversas 
tecnologias disponíveis, os impactos 
socioambientais, os direitos humanos e a 
promoção da cidadania. 
 
(EMIFCHSA11) 
Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas para 
desenvolver um projeto pessoal ou um 
empreendimento produtivo, em âmbito 
local, regional, nacional e/ou global. 
 

- Valorizar a condição humana em 
detrimento do lucro de mercado.  
 
- Identificar o respeito e a 
solidariedade como valores 
essenciais para a vida em 
sociedade. 
 
- Perceber o empreendedor como 
agente de transformação cultural e 
social. 
 
- Entender como o 
empreendedorismo pode contribuir 
em desenvolver projetos pessoais; 
 
- Articular o Projeto de Vida ao 
Empreendedorismo; 
 
- Identificar oportunidades no 
mercado de trabalho. 
 
- Entender como o 
empreendedorismo pode contribuir 
em desenvolver projetos produtivos 
e coletivos; 
 
- Compreender a importância dos 
direitos e deveres relacionados às 
diferentes formas de empreender; 
 
- Identificar as oportunidades 
possibilitadas pelo mundo digital; 
 

Filosofia 
 
- Estoicismo: a filosofia do 
empreendedor; 
 
- Filosofia Ubuntu; 
 
- O imperativo categórico 
Kantiano; 
 
-Trabalho, alienação e consumo;  
 
- Modos de produção; 
 
- Estado de bem-estar social;  
 
- Diferença entre 
empreendedorismo tradicional e 
social.  
 
 
Sociologia 
 
- O que te motiva?; 
 
- Transformando Ideias em 
Ações; 
 
- Realização pessoal e social; 
 
- Visão de mercado e 
oportunidades; 
 
- Oficina de inovações; 
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- Entender a importância do 
planejamento e suas técnicas; 
 
- Relacionar as habilidades de 
comunicação e publicidade com o 
aprimoramento do 
empreendedorismo. 

- Formas de empreender; 
 
- Como abrir um negócio. 
 
 
A coletividade e o 
empreendedorismo  
 
- Redes de contato; 
 
- Leis Trabalhistas; 
 
- Direitos do Consumidor; 
 
- Trabalho em equipe; 
 
- O mundo digital e as 
oportunidades.   
 
Gestão e Planejamento 
 
- Gestão financeira e renda 
própria; 
 
- Comunicação e publicidade; 
 
- A importância do Planejamento; 
 
- Técnicas de Planejamento. 
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

Minha cidade, minha memória: Viajando pela história local 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio.  

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA:  

2 aulas semanais. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

● Investigação Científica 

● Mediação e Intervenção Sociocultural  

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA). 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componentes curriculares de Geografia e História. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Preferencialmente, Licenciatura em História ou Geografia; 

● Professores que apresentem conhecimentos em interdisciplinaridade, 

propostas que envolvam metodologias ativas, desenvolvimento do raciocínio 

geográfico, enfoque na educação investigativa, noções de patrimônio histórico 

e no debate entre história e memória; 

● Professores com apropriação das tecnologias educacionais, conhecimentos 

sociocientíficos, socioambientais, socioculturais e com propostas inovadoras 

para o ensino pautadas na resolução de problemas e demais metodologias 

ativas que auxiliem os estudantes a entenderem o espaço geográfico e a 

história local.  

 

9. ABORDAGEM 

História e geografia do Paraná; relação espaço-temporal; metodologias 

participativas no entendimento do indivíduo com seu espaço de vivência e articulação 

com o Paraná, o Brasil e o mundo globalizado; valorização da cultura local. 

Valorização da cultura local; Conscientização sobre a preservação dos patrimônios 

histórico-geográficos. 
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10.  JUSTIFICATIVA 

A proposta desta disciplina eletiva é trabalhar de forma investigativa a 

importância das cidades na formação de cidadãos para que possam compreender os 

seus espaços de vivência, a perceberem que as espacialidades no curso da história 

estão sempre abertas, sempre construídas e sempre provisórias. Tendo em vista a 

importância em garantir o direito aos saberes das vivências espaço-temporais dos 

estudantes e na necessidade em estabelecer relações escalares entre o local, 

regional, nacional e o global e os sujeitos históricos das mais diversas regiões do 

Paraná, cremos que:  

 

O espaço não é mais um tema objeto de uma disciplina, mas são vivências 

formadoras ou deformadoras, são sujeitos que se formam, se humanizam ou 

desumanizam em espaços dignos ou indignos. Até suas memórias, seus 

conhecimentos são espaciais, como também suas aprendizagens. 

(ARROYO, 2013, p. 333). 

 

Isso posto, o estudo da história local proporciona um reconhecimento da 

importância das construções sociais e políticas, na formação das cidades, bairros, 

ruas, entre outros elementos próximos ao cotidiano do estudante. O historiador 

Raphael Samuel (1990) descreve a valorização do olhar sobre a história local, 

principalmente por trazer as peculiaridades das localidades e suas facetas. 

 

A História Local requer um tipo de conhecimento diferente daquele focalizado 
no alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisador uma ideia 
mais imediata do passado. Ela é encontrada dobrando a esquina e descendo 
a rua. Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, ler o seu grafite nas paredes, 
seguir suas pegadas nos campos. (SAMUEL, 1990, p. 220).   

 

Ao estudar sobre o espaço de sua origem, o estudante passa a nutrir um 

sentimento de pertencimento e com isso, o entendimento da importância de suas 

raízes culturais locais.  Passa a identificar os aspectos físicos e espaciais dos 

municípios, estabelecendo um raciocínio histórico e geográfico. A partir desse 

momento de pesquisa, o estudante será instigado, por meio de projetos, a perceber 

qual o seu próprio papel na sociedade paranaense. E, além disso, passará a 

compreender qual é o seu pertencimento para além do ambiente local, realizando 

paralelos nos aspectos regionais, nacionais e globais. Estabelecendo relações entre 

a história local, suas memórias e identidades. 
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O direito à memória faz parte da cidadania cultural e revela a necessidade 
de debates sobre o conceito de preservação das obras humanas. A 
constituição do Patrimônio Cultural e sua importância para a formação de 
uma memória social e nacional sem exclusões e discriminações é uma 
abordagem necessária a ser realizada com os educandos, situando-os 27 
nos “lugares de memória” construídos pela sociedade e pelos poderes 
constituídos, que estabelecem o que deve ser preservado e relembrado e o 
que deve ser silenciado e “esquecido”. (BRASIL, 2000, p.26). 

 

Ao debater o direito à memória relacionando-a com a compreensão da sua 

cidadania cultural o estudante poderá, por exemplo, analisar as memórias individuais 

e coletivas ao apropriar-se das culturas indígenas, africanas, das populações 

tradicionais como os faxinalenses e comunidades das ilhas do litoral paranaense na 

construção identitária do Paraná. Bem como a dinâmica de fluxos migratórios e 

imigratórios, demonstrando a contribuição dos imigrantes que se estabeleceram em 

solo paranaense, reconhecendo a diversidade étnica na sociedade. Esses exemplos 

são parte de uma construção da memória sobre determinados locais e regiões do 

Paraná e que por vezes são tangenciados no ensino cotidiano, mas são elementos 

fundamentais para o fomento da cidadania do estudante paranaense.  

Uma vez que a cidade estabelece relações com municípios e regiões do 

Paraná, Brasil e mundo globalizado, é importante refletir com os estudantes as 

relações econômicas, sociais e culturais entre os países latino-americanos e 

organizações comerciais como o Mercosul e de outros continentes na 

intencionalidade de mostrar a importância das relações espaciais que as cidades 

paranaenses estabelecem com os demais espaços geográficos. 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Para esta disciplina eletiva é necessário o desenvolvimento de ações práticas 

que levem os estudantes a pensarem e refletirem sobre a importância da relação 

espaço-temporal existente nos mais variados municípios e cidades existentes nos 399 

espaços territorializados no Paraná.    

Porquanto, na escola, ao pensar no eixo estruturante Mediação e Intervenção 

Sociocultural o foco pedagógico são projetos de mobilização e intervenção 

sociocultural e ambiental que promovam modificações positivas na comunidade, a fim 

de que o estudante tenha possibilidade de participar dos desafios apresentados pela 

sociedade quanto às questões socioculturais e ambientais cada vez mais complexas. 

Deste modo, os jovens poderão se apropriar de conhecimentos e habilidades que os 
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permitam atuar como agentes de mudanças e de construção de um corpo social mais 

ético, justo, democrático, inclusivo, solidário e sustentável (BRASIL, 2018). 

Uma possibilidade de encaminhamento que trabalhe esta prerrogativa é 

construção de projetos coletivos, considerando um tema a ser investigado e aplicado 

por meio de ações integradas às vivências dos estudantes. É imperativo que nos 

estudos interdisciplinares se pense a questão espaço-temporal, uma das categorias 

da área de Ciências Humanas Sociais e Aplicadas, que nos auxilia a refletir sobre a 

organização dos espaços ao longo do tempo. Para tanto, diversas são as atividades 

que podem ser desenvolvidas junto aos estudantes para a compreensão de suas 

cidades e a importância das mesmas para a vida dos estudantes.  

Uma das metodologias participativas que poderá ser desenvolvida junto aos 

estudantes é a coleta de entrevistas com os moradores mais antigos e sua 

transcrição para um blog ou até mesmo um vlog. A construção de Projeto de Lei a ser 

apresentado na Câmara Municipal, criação de diretrizes para o bairro, que retrata 

questões socioambientais, de cooperativismo, grupos de whatsapp para repasse de 

informações sobre saúde, emprego, cursos, etc, são outras possibilidades 

metodológicas. Paisagens antigas e atuais das cidades e municípios também podem 

ser resgatadas e inseridas em mídias com a intencionalidade de produção textual 

sobre as imagens e os conhecimentos construídos acerca do protagonismo juvenil 

em entrevistar e valorizar as experiências. 

As aulas gamificadas são importantes para o desenvolvimento do aprendizado 

autônomo e divertido, onde a ludicidade e a dinamicidade através da construção de 

jogos envolvendo questões pertinentes à memória de suas realidades socioespaciais 

e que promovam a compreensão e análise de problemas sociais, ambientais, 

econômicos e políticos auxiliarão os estudantes no desenvolvimento de habilidades 

necessárias para a atuação no século XXI.   

É importante pensar em situações geográficas interdisciplinares que 

envolvam as questões espaço-temporais bem como a utilização da aprendizagem 

baseada em projetos, onde o estudante é convidado a colocar  em prática seu 

conhecimento e criatividade com desafios reais existentes em sua realidade para que 

possa atuar em seu entorno social  analisando, sintetizando e criando soluções para 

a resolução de problemas de ordem social, ambiental e econômicos.  

De igual maneira, a importância dada ao patrimônio cultural da localidade 

possibilitará a noção sobre a preservação, valorização e pertencimento do indivíduo. 



 

92 
 

Projetos que irão envolver toda a comunidade escolar, ao proporcionar aos 

estudantes a exposição das suas pesquisas sobre a história local. As feiras culturais 

na própria escola podem trazer essa temática como uma proposta interdisciplinar, 

relacionando com a área de Linguagens e suas Tecnologias. Abordando a História e 

Geografia da cidade ou da região, por meio de maquetes, registro de memórias, 

mostra artísticas e gastronômicas, proporcionarão uma outra dinâmica para a 

disciplina. 

Ademais, possibilidades de encaminhamentos metodológicos que auxiliem o 

estudante na construção de seus próprios conhecimentos envolvendo o world café 

que é um processo criativo  que visa gerar e fomentar diálogos entre os indivíduos no 

modelo de grupos, os quais  a partir daí criam uma rede de diálogo colaborativo que 

acessa e aproveita a inteligência coletiva para responder questões relacionadas ao 

conteúdo a ser abordado como por exemplo, a importância da memória para a 

construção socioespacial dos municípios paranaenses e sua relação com o território 

paranaense.  

A aula de campo também é de suma importância para vivenciar os conteúdos 

trabalhados em sala de aula, partindo de sua realidade local, para investigar a sua 

constituição histórica e as comparações com outros lugares, próximos ou distantes. 

O encaminhamento relacionado a rotação por estações, também é uma 

metodologia colaborativa, onde os estudantes são organizados em grupos diferentes, 

cada um com uma tarefa diferente, estabelecida de acordo com os objetivos do 

docente.  A ideia central é que cada grupo rotacione (fazer a rotação em torno de si 

mesmo) por entre as atividades podendo ser algumas online e outras não, para que 

assim, possam experimentar diferentes formas de aprender.  

Criações artísticas como o slam também podem ser utilizadas nessa disciplina 

tendo em vista que auxilia os estudantes na criação de consciência crítica, através da 

criação de poesias   sobre a realidade onde vive. Isso posto esse encaminhamento 

comunga com uma das competências gerais da BNCC que é o Pensamento 

Científico, Crítico e Criativo.  

 

12. AVALIAÇÃO 

Segundo Pacheco e Zabalza (1995), os desfechos escolares obtidos pelos 

estudantes são uma das esferas mais problemáticas do sistema educativo, tornando-
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se uma construção valorativa, uma vez que, por meio de coleta formal e informal de 

dados, o professor atribui “nota” de acordo com o desempenho dos educandos.  

Esta ideia vem de encontro com Gatti (2003), que afirma, que a avaliação em 

sala de aula precisa ser fundamentada segundo uma filosofia de ensino que o 

professor siga. Iniciando dessa premissa, o educador pode obter dados sobre alguns 

tipos de atividades desenvolvidas em suas aulas, tais como, avaliações formais, 

rubricas, resolução de problemas, construção de gráficos a partir da coleta de dados 

destas atividades, experimentos, análise de imagens e outros. O tratamento 

progressivo deste acúmulo de informações demanda tempo, reflexão e “feedback” 

aos adolescentes.  

Para Perrenoud (1999, p. 71-72), “a avaliação não é, em princípio, um objetivo 

em si, mas um meio de verificar se os alunos adquiriram os conhecimentos visados”. 

Desta forma, torna-se essencial variar os instrumentos avaliativos para proporcionar 

aos estudantes novas formas de se expressar, uma vez que nem todos os educandos 

são iguais e, portanto, aprendem de formas diferentes e em tempos diferentes. 

Sendo assim, procura-se mostrar a importância da avaliação para fins de 

orientação, planejamento e replanejamento do ensino, ressaltando a integração da 

avaliação no ensino e sua importância na apreciação das diversas aprendizagens e 

do autodesenvolvimento dos estudantes. Apontando, nesse sentido, duas vertentes 

principais para a avaliação nas Ciências Humanas. A primeira é a valorização do 

protagonismo juvenil como uma ferramenta de análise sobre a apropriação, 

envolvimento e pesquisa realizada pelo estudante. Analisando a sua capacidade de 

resolver situações problemas, organização e cumprimento das atividades propostas 

em conjunto com o professor. Outro parâmetro a ser analisado é a responsabilidade 

dos professores enquanto avaliadores, ressaltando-se que a avaliação é uma parte 

do processo de ensino e aprendizagem, e deve ser realizado a partir de critérios pré-

estabelecidos com os estudantes, tendo como norteadores os elementos necessários 

para observar o desenvolvimento do estudante durante todo o processo. 

 

13. SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Para Souza (2007, p. 111), “recurso didático é todo material utilizado como 

auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo 

professor a seus alunos”. Nessa perspectiva, para este componente curricular, 

sugere-se a utilização da pesquisa, diário de bordo, portfólio, fotografia científica, roda 
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de conversa e outras tantas possibilidades não mencionadas anteriormente, como: 

feira de ciências, questionários, entrevistas, mapas conceituais e mentais, vídeos, 

jogos, cartazes, solicitação de materiais do cotidiano do estudante, músicas, entre 

outros que possam condizer com o objetivo proposto. O professor não pode esquecer 

que é necessário atrelar a prática e a teoria com o que deseja avaliar e em cada aula, 

explicitar as expectativas de aprendizagem a serem atingidas, as quais devem estar 

bem fundamentadas. Outro ponto importante é planejar quais conhecimentos 

pretende-se que os estudantes se apropriem. Caso contrário, poderão ocorrer 

imprevistos e frustrações para ambas as partes.   

Como esta disciplina eletiva tem características muito específicas, os recursos 

didáticos supracitados, precisam ser articulados com questões socioambientais, 

socioeconômicas, científicas, experimentação investigativa, resolução de problemas 

e letramento geográfico e histórico.  Tais temáticas quando trabalhadas na educação 

básica podem instigar os estudantes a confrontar suas experiências escolares com 

problemas cotidianos e desenvolver a responsabilidade social, a capacidade 

argumentativa e a criação de raciocínio espaço-temporal.  

Para a apropriação sobre a noção de patrimônio histórico para os projetos de 

pesquisa sobre a história local sugere-se o uso de mídias. Como smartphones, tanto 

para a gravação de depoimentos, ou para o registro de vídeos de locais da cidade, 

quanto para a pesquisa em si, e um caderno de anotações específicas. 

Na exposição dos resultados finais dos projetos já propostos, há a possibilidade 

de diversas atividades práticas, por este motivo diversos recursos didáticos podem 

ser utilizados, desde que adequados à realidade de cada escola. Importante ressaltar 

que, por serem projetos de pesquisa, é sempre interessante propor metodologias 

ativas, como as autoavaliações, murais virtuais, exposição de ideias explorando a 

oratória dos estudantes. São elementos que visam observar o aproveitamento de todo 

o processo de estudo para um aprendizado significativo para a história de vida do 

estudante.  
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14. QUADRO ORGANIZADOR  

Em conformidade, sugere-se como possibilidade de encaminhamento metodológico a elaboração de uma sequência didática 

para trabalhar a história e a geografia local de maneira interdisciplinar com os componentes curriculares articulada a temática desta 

disciplina eletiva a partir de conteúdos escolares. 

 

Habilidades dos Eixos Estruturantes Habilidades da Área de Conhecimento Objetivos de aprendizagem Sugestão de conteúdos 

Investigação Científica  
 
(EMIFCG01)  
Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências com 
curiosidade, atenção, criticidade e ética, 
inclusive utilizando o apoio de 
tecnologias digitais. 
 
(EMIFCG02)  
Posicionar-se com base em critérios 
científicos, éticos e estéticos, utilizando 
dados, fatos e evidências para respaldar 
conclusões, opiniões e argumentos, por 
meio de afirmações claras, ordenadas, 
coerentes e compreensíveis, sempre 
respeitando valores universais, como 
liberdade, democracia, justiça social, 
pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade. 
 
(EMIFCG03)  
Utilizar informações, conhecimentos e 
ideias resultantes de investigações 

(EMIFCHSA01) 
Investigar e analisar situações-problema 
envolvendo temas e processos de 
natureza histórica, social, econômica, 
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito 
local, regional, nacional e/ou global, 
considerando dados e informações 
disponíveis em diferentes mídias. 
 
(EMIFCHSA02) 
Levantar e testar hipóteses sobre temas e 
processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou 
cultural, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, contextualizando os 
conhecimentos em sua realidade local e 
utilizando procedimentos e linguagens 
adequados à investigação científica. 
 
(EMIFCHSA03) 
Selecionar e sistematizar, com base em 
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, 
exploratória, de campo, experimental etc.) 
em fontes confiáveis, informações sobre 
temas e processos de natureza histórica, 

Geografia: 
 
- Compreender a realidade 
socioespacial de vivência e seus 
aspectos humanos, históricos, 
geográficos e ambientais.  

-Analisar os problemas 
socioambientais propondo 
medidas mitigadoras para 
resolver os problemas. 

 ------ 
História: 
 
- Compreender a constituição da 
história local, observando as 
suas caracterizações, 
contradições e peculiaridades, 
discutindo a noção de história 
local, relacionando a sua cidade 
ou região com a história 
regional, nacional e mundial. 
 

Geografia: 
 
- Elementos físicos como clima, 
relevo, vegetação, hidrografia e 
solos; 
 
- Ocupação histórica e 
deslocamentos populacionais pelo 
município e no território 
paranaense; 
 
- Geografia História e Local; 
 
- Problemas socioambientais no 
local de vivência do estudante e no 
território do Paraná; 
 
- As regiões paranaenses de 
acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE);  
 
- Turismo geo-histórico no 
município e no território 
paranaense; 
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científicas para criar ou propor soluções 
para problemas diversos. 
  
 
Mediação e Intervenção Sociocultural  
 
(EMIFCG07)  
Reconhecer e analisar questões sociais, 
culturais e ambientais diversas, 
identificando e incorporando valores 
importantes para si e para o coletivo que 
assegurem a tomada de decisões 
conscientes, consequentes, 
colaborativas e responsáveis.  
 
(EMIFCG08)  
Compreender e considerar a situação, a 
opinião e o sentimento do outro, agindo 
com empatia, flexibilidade e resiliência 
para promover o diálogo, a colaboração, 
a mediação e resolução de conflitos, o 
combate ao preconceito e a valorização 
da diversidade.  
 
(EMIFCG09)  
Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de solução 
para problemas socioculturais e/ou 
ambientais em nível local, regional, 
nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela realização 
de ações e projetos voltados ao bem 
comum. 
 
(EMIFCHSA07)  
Identificar e explicar situações em que 
ocorram conflitos, desequilíbrios e 
ameaças a grupos sociais, à diversidade 

social, econômica, filosófica, política e/ou 
cultural, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, identificando os 
diversos pontos de vista e posicionando-
se mediante argumentação, com o 
cuidado de citar as fontes dos recursos 
utilizados na pesquisa e buscando 
apresentar conclusões com o uso de 
diferentes mídias. 

 

- Debater os conceitos de fonte 
histórica, tempo, memória, 
identidade e cultura como 
categorias centrais para o 
estudo da história; 
 
- Compreender o conhecimento 
histórico local como uma 
constante elaboração de seus 
sujeitos, observando seus 
discursos, identidades e 
contradições; 
 
- Conscientizar a importância do 
apreço e preservação do 
patrimônio cultural local, bens 
materiais e imateriais; 
 
- Compreender a formação da 
sua localidade como um espaço 
multicultural e pluriétnico.  

- Divisão territorial e social do 
trabalho no município e estado do 
Paraná;  
 
Diversidade socioterritorial no 
Paraná;  
 
----- 
História: 
 
- História Local; 
 
- Fontes históricas; 
 
- História e Memória; 
 
- Patrimônio histórico; 
 
- Patrimônio material e imaterial; 
 
- Noções sobre os conceitos de 
tempo, identidade e cultura. 
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de modos de vida, às diferentes 
identidades culturais e ao meio 
ambiente, em âmbito local, regional, 
nacional e/ ou global, com base em 
fenômenos relacionados às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas.  
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

Na trilha da argumentação 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA:  

2 aulas semanais. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

Mediação e Intervenção sociocultural. 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA). 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componentes curriculares de Sociologia e Filosofia. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Licenciatura em Filosofia ou Sociologia ou Ciências Sociais; 

● Professores com habilidades interdisciplinares com ênfase em Protagonismo 

Juvenil, oratória e argumentação; 

● Professores com apropriação das tecnologias educacionais, conhecimentos 

sociocientíficos, socioambientais e com propostas inovadoras para o ensino 

pautadas na resolução de problemas; 

● Habilidades socioemocionais para o trabalho em equipe.  

 

9. ABORDAGEM 

O componente curricular “Na trilha da argumentação” possui como objetivo 

trazer perspectivas sobre a oratória, possibilitando instrumentos para os estudantes 

aprimorarem a capacidade de apresentar trabalhos, buscar informações, defender 

ideias, portar-se em uma entrevista de emprego, entre outras situações que envolvem 

a argumentação. 

Ao exercitar a argumentação, o estudante prepara-se para os desafios da 

sociedade contemporânea através do exercício do seu protagonismo, na medida em 

que ele assume autoria de suas proposições e ideias. O componente também visa 

favorecer o desenvolvimento de um olhar crítico e coerente, por parte dos estudantes, 

frente aos acontecimentos e situações, embasados pela pesquisa e por bases 
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teóricas e confiáveis que sustentem seus argumentos. Esse posicionamento frente 

aos campos sociais, políticos, econômicos e culturais, com bases sólidas e confiáveis, 

são de suma importância.  

Na Grécia do século V a.C., ou período clássico, a própria ideia de participação 

política está relacionada com a arte da argumentação. Os sofistas, professores 

ambulantes que viajavam de cidade em cidade grega, ensinavam ao cidadão grego a 

arte da retórica, contudo tal prática não tinha como objetivo alcançar a verdade, mas 

sim o verossímil. Sócrates, Platão e Aristóteles combatiam a prática dos sofistas, 

defendendo que a argumentação deve ter como base o verdadeiro ou a verdade em 

si.  

Aristóteles ao tratar da teoria da argumentação, defende que a linguagem deve 

ser a expressão do pensamento lógico, onde se privilegia o uso da razão na busca 

pela verdade. Portanto, dentre outros significados, argumentar relaciona-se 

intrinsecamente com a ideia da expressão do pensamento de forma lógica e racional, 

comprometida com a verdade.  

Nesse sentido, componentes como a Sociologia e a Filosofia possuem uma 

importância fundamental para o desenvolvimento da argumentação dos estudantes, 

e se colocam como importantes aliados no desenvolvimento do presente componente 

eletivo. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

A presente proposta curricular está em consonância com os princípios das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que se referem à formação 

integral do estudante, expressada por valores, aspectos físicos, cognitivos e sócio 

emocionais (BRASIL, 2018b). O desenvolvimento das Dez Competências Gerais da 

Educação Básica está aliado à promoção da educação em seu sentido integral. A 

sétima competência geral corresponde à argumentação:  

 

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e 
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta. (BRASIL, 2018a, p. 9). 
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Um dos desafios do desenvolvimento da argumentação corresponde ao fato 

de que os estudantes estão imersos em um contexto marcado por diversas 

tecnologias, suas interações com o mundo social ocorrem não apenas de maneira 

face a face, como também de formas virtuais e a distância. Essas mudanças trazem 

desafios aos diferentes sujeitos da sociedade. A produção de conhecimentos e 

tecnologias deve oferecer uma resposta a estes movimentos. Aliar conhecimento e 

tecnologia é um objetivo a ser empreendido pelo componente, tornando essas duas 

dimensões dialogais e integradas. 

A formação dos estudantes precisa ter bases sólidas que os preparem para a 

apropriação e a disseminação consciente de informações, através da criticidade e da 

confiabilidade. A sociedade contemporânea enfrenta intensas transformações nas 

formas de interatividade, consumo, formação de identidade e processos do 

conhecimento. Essas mudanças atingem a todos, e se colocam com mais intensidade 

para as novas gerações. A “Era da Informação” conectou as dimensões tecnológicas, 

societárias, econômicas e culturais (CASTELLS, 1999). A emergência de grandes 

“redes” interativas impactou em mudanças nas identidades pessoais dos indivíduos, 

que são construídos e se constroem a partir das TDICs (Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação).  

O componente “Na trilha da argumentação” visa preparar os estudantes para 

o consumo consciente de informações, com a capacidade de discernir o que é uma 

informação verdadeira e o que é uma informação falsa. Recorrentemente, a 

confiabilidade de fontes digitais é duvidosa, o que pode induzir ao consumo e à 

disseminação errônea de informações. Para combater essas desorientações, é 

necessário que a escola fomente a cultura da cidadania digital, assinalando a 

importância do uso da tecnologia de maneira responsável, aliada à capacidade crítica 

de interpretar e filtrar as informações. Dessa maneira, o estudante se coloca diante 

da tecnologia como um sujeito consciente, detentor da habilidade de desbravar 

diversificadas fontes de informação que levem ao conhecimento.  

Considerado o contexto já exposto e o relacionamento permanente do estudante 

com o mundo virtual, o fenômeno das fake news tornou-se um grande desafio nesse 

novo cenário. Encontramos nas Três Peneiras de Sócrates, uma alternativa milenar 

para uma questão atual. O filósofo nos adverte em relação à postura de receptividade 

diante de uma informação, levando o receptor a indagar o fato a partir do critério da 

VERDADE, BONDADE e UTILIDADE. Nesse sentido, o componente “Na trilha de 
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argumentação” intenciona também levar os estudantes a refletir sobre os principais 

aspectos aqui identificados, bem como reforçar o sentido do próprio exercício da 

cidadania por meio da argumentação comprometida com a verdade.  

 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Uma possibilidade de encaminhamento metodológico do componente 

corresponde à escrita de redações. Segundo a plataforma Imaginie, quase metade 

(47%) das redações corrigidas, que possuem como critérios o Enem (Exame Nacional 

do Ensino Médio), não apresentaram argumentação baseada em dados e fatos. 

Outros 34% precisavam aprofundar os argumentos (PORVIR).  

A leitura e a interpretação de textos correspondem a aspectos fundamentais para 

o desenvolvimento da argumentação. Nesse sentido, recomenda-se aos professores 

do componente o trabalho pedagógico com os temas contemporâneos transversais 

do currículo do Ensino Médio. Eles estão presentes na BNCC com o objetivo de 

aprimorar a contextualização dos conteúdos ensinados em sala de aula, em prol de 

despertar o interesse dos estudantes e fomentar a formação para a cidadania. Estes 

temas contemporâneos transversais correspondem às seguintes questões: 

 

cuidar do planeta, a partir do território em que vive; administrar o seu dinheiro; 
cuidar de sua saúde; usar as novas tecnologias digitais; entender e respeitar 
aqueles que são diferentes e quais são seus direitos e deveres como 
cidadão. (BRASIL, 2019).  

 

Ao trabalhar os temas contemporâneos transversais, objetiva-se a 

problematização da realidade por parte dos estudantes, superando a concepção 

fragmentada do conhecimento. Além disso, propõe-se uma integração dos conteúdos 

para a resolução de problemas, nas mais diversas áreas: Meio Ambiente, Economia, 

Saúde, Cidadania e Civismo, Ciência e Tecnologia e Multiculturalismo (BRASIL, 

2019b).   

Apresentamos, a seguir, um quadro que sugere encaminhamentos para o 

componente “Na trilha da argumentação”.  

 A partir da sequência didática planejada pelo professor, é possível desenvolver 

estratégias metodológicas tais como, palestras, entrevistas com a comunidade, 

diários de bordo, portfólios, fotografias, elaboração de projetos de lei, rodas de 

conversa, debates, entre outras possibilidades, nas quais o estudante pode aprimorar 



 

103 
 

habilidades de pesquisa. A produção de mapas mentais e mapas conceituais também 

é pertinente para o desenvolvimento da argumentação em debates e textos, 

objetivando uma aprendizagem significativa que torne o estudante protagonista na 

sociedade, nas suas diversas dimensões (social, econômica, política, cultural, 

ambiental, etc).  

 

12. AVALIAÇÃO 

A avaliação é atividade essencial do processo ensino e aprendizagem e, como 

definida na legislação, deve ser contínua, permitindo que tanto o professor como o 

estudante identifiquem o grau de compreensão e apropriação de conceitos e práticas 

trabalhados, bem como das atitudes e habilidades desenvolvidas. 

A avaliação das atividades do componente deve ser pensada como uma forma 

de analisar os avanços e necessidades dos estudantes acerca da capacidade em 

argumentar a partir de temáticas transversais, especialmente as que envolvem a 

mediação e a intervenção socioambiental. 

Nesse sentido, sugere-se a utilização de instrumentos como: relatórios, 

portfólio, elaboração de ambientes virtuais coletivos, auto avaliação, entrevistas, 

trabalhos em grupo, entre outros instrumentos que possam mensurar e indicar como 

o processo está se desenvolvendo.  

Segundo Philippe Perrenoud (1999, p. 71-72), “a avaliação não é, em princípio, 

um objetivo em si, mas um meio de verificar se os alunos adquiriram os 

conhecimentos visados”. Desta forma, é recomendável que o docente varie os 

instrumentos avaliativos, com o intuito de proporcionar ao estudante novas formas de 

se expressar e argumentar, uma vez que o seu aprendizado ocorre em formas e 

tempos diferentes.  

Nesse sentido, além de critérios e instrumentos que permitam acompanhar o 

desenvolvimento dos estudantes em um movimento de observação e feedback, é 

importante o envolvimento dos próprios estudantes para que possam diagnosticar os 

pontos onde podem melhorar e aqueles nos quais já avançaram. 

 

13. SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Os recursos didáticos a serem utilizados pelo componente “Na trilha da 

argumentação” precisam ser coerentes com os encaminhamentos metodológicos, 

cujo propósito é ter o estudante como protagonista do processo de aprendizagem. O 
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desenvolvimento da argumentação escrita e oral, a apresentação clara de ideias e o 

posicionamento frente à realidade ancorado em fatos são fundamentais para o 

componente.  

Assim, para realização dessas atividades sugere-se: 

✔ Laboratório de Informática; 

✔ Recursos audiovisuais (vídeos, músicas etc.); 

✔ Cartolinas, papel sulfite e canetinhas; 

✔ Flip chart; 

✔ Tablets e Smartphones. 

 

Embora aqui tenham sido apresentadas algumas possibilidades de recursos 

didáticos, o professor pode inovar e adaptar aos seus planos de aula uma infinidade 

de recursos de acordo com seus objetivos e a realidade, na qual está inserido. 
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14. QUADRO ORGANIZADOR 

Habilidades do Eixo Estruturante Habilidades da Área de 
Conhecimento 

Objetivos de aprendizagem Sugestão de conteúdos 

(EMIFCG07)  
Reconhecer e analisar questões 
sociais, culturais e ambientais 
diversas, identificando e 
incorporando valores importantes 
para si e para o coletivo que 
assegurem a tomada de decisões 
conscientes, consequentes, 
colaborativas e responsáveis. 
 
(EMIFCG08)  
Compreender e considerar a 
situação, a opinião e o sentimento 
do outro, agindo com empatia, 
flexibilidade e resiliência para 
promover o diálogo, a colaboração, 
a mediação e resolução de 
conflitos, o combate ao preconceito 
e a valorização da diversidade. 
 
(EMIFCG09)  
Participar ativamente da 
proposição, implementação e 
avaliação de solução para 
problemas socioculturais e/ou 
ambientais em nível local, regional, 
nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela 
realização de ações e projetos 
voltados ao bem comum. 

(EMIFCHSA07) 
Identificar e explicar situações em que 
ocorram conflitos, desequilíbrios e 
ameaças a grupos sociais, à 
diversidade de modos de vida, às 
diferentes identidades culturais e ao 
meio ambiente, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou global, com 
base em fenômenos relacionados às 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas. 
 
(EMIFCHSA08) 
Selecionar e mobilizar 
intencionalmente conhecimentos e 
recursos das Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas para propor ações 
individuais e/ou coletivas de mediação 
e intervenção sobre problemas de 
natureza sociocultural e de natureza 
ambiental, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, baseadas no 
respeito às diferenças, na escuta, na 
empatia e na responsabilidade 
socioambiental. 

- Identificar falácias presentes em 
diferentes discursos orais ou 
escritos. 
 
- Posicionar-se criticamente frente 
aos temas transversais que 
mobilizam argumentos nas esferas 
sociais, econômicas, políticas, 
culturais e socioambientais. 

- Entender-se como cidadão com 
direitos e deveres, conscientizando-
se sobre a luta por direitos. 

Filosofia 
 
- Sócrates e os sofistas; 
 
- O que é lógica?; 
 
- Falácias formais e não-formais 
(Argumentum ad Hominem, ad 
Ignorantiam, ad Populum, ad 
Verecundiam); 
 
- Falácia do equívoco, Anfibologia, 
falácia da composição e da ênfase. 
 
--------------------- 
Sociologia 
 
Temas sociais contemporâneos 
- Trabalho na sociedade capitalista; 
 
- Poder e Estado; 
 
- Cultura e Diversidade Cultural; 
 
- Multiculturalismo; 
 
- Consumo; 
 
-Meio ambiente. 
 
Cidadania 
 
- Direitos civis, políticos e sociais; 
 
-  Educação em Direitos Humanos; 
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- Direitos da Criança e do 
Adolescente; Processo de 
envelhecimento, respeito e 
valorização do idoso; Educação 
Ambiental; Educação para o 
Consumo. 
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EMENTAS DISCIPLINA ELETIVA 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS (CNT) 

 

1. TÍTULO DA DISCIPLINA: 

“Contato”: Diálogos entre Ciência e ficção científica 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

CARGA HORÁRIA:  

2 aulas semanais. 

4. EIXO ESTRUTURANTE:  

● Processos criativos 

● Investigação Científica 

5. ÁREA DO CONHECIMENTO:  

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT). 

6. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componente curricular de Física. 

7. PERFIL/ FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Preferencialmente, Licenciatura em Física; 

● Professores que apresentem conhecimentos em interdisciplinaridade, enfoque 

em Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS.  

 

8. ABORDAGEM  

Representações da Ciência e do fazer científico nas obras de ficção científica, 

com possibilidades de diálogo com os componentes curriculares de Biologia, Química 

e Sociologia. 

 

9. JUSTIFICATIVA 

A disciplina eletiva “Contato”: Diálogos entre Ciência e ficção científica, tem por 

objetivo propor o estudo de conceitos relacionados à física e às tecnologias, a partir 

da utilização e criação de histórias de ficção científica. 

Ao longo dos tempos, Ciência e ficção científica interferem-se mutuamente nas 

suas produções. A cada novo conceito científico de impacto apresentado, a indústria 
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cultural se apropria desses conhecimentos e propõe como seriam os impactos 

causados por este novo conhecimento na sociedade. Ao mesmo tempo, a ficção 

científica instiga a ciência com questões que inicialmente parecem ser improváveis 

de acontecer, como a previsão de viagens à Lua datada em livros de Júlio Verne no 

século XIX. Neste sentido, há um diálogo intenso entre ficção científica e o fazer 

científico. 

O gênero ficção científica tem como marco inicial o livro Frankenstein (1918) da 

autora Mary Shelley. O livro conta a história de um jovem apaixonado por ciência que 

durante dois anos construiu uma criatura remendando pedaços de corpos de pessoas 

mortas. A ideia do jovem era provar que seria possível a criação de pessoas sem a 

necessidade de fecundação de óvulos por espermatozoides. Este tipo de literatura 

teve grande popularidade no século XIX impulsionada pela revolução industrial, são 

leituras atraentes que discutem, preveem, como as novas tecnologias e os novos 

conhecimentos científicos podem impactar na sociedade e nas formas de 

pensamento filosófico da atualidade e do futuro.  Também no século XIX, as obras de 

Júlio Verne geraram grande impacto em todas as camadas da sociedade, inclusive 

na comunidade científica, com enredos que envolviam viagens à Lua, ao centro da 

Terra e ao fundo do mar. 

 Leitor assíduo de Júlio Verne, o cientista americano Carl Sagan dedicou a vida 

à pesquisa e à divulgação da astronomia. Por possuir grandes habilidades na 

comunicação, editou o material “Cosmos”, o qual se tornou uma série de grande 

sucesso na TV. Sagan, deixa claro a grande importância que as leituras exerceram 

em sua formação de cientista especialmente no capítulo IX de “Ficção científica: uma 

opinião pessoal”.  

Em sua obra “Contato” (obra que inspira o nome desta disciplina eletiva), Sagan 

relata a detecção de vidas extraterrenas por um cientista, este por sua vez inicia os 

primeiros contatos com este outro tipo de vida. Sagan, utilizando conceitos científicos, 

vislumbra como seria possível este tipo de comunicação, ao mesmo tempo, o 

desenrolar da história propõe questionamentos sobre quais e como seriam os 

impactos sociais, tecnológicos, filosóficos entre outros aspectos com esta nova 

situação proposta. 

A ficção científica também é amplamente abordada em filmes e séries. O 

pioneiro George Méliès, em 1902, inspirado nos livros “Da Terra à Lua” de Júlio Verne 

e “Os primeiros homens na Lua” de H. G. Wells, produziu o filme “Viagem à Lua”, o 
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filme conta a história de 5 astrônomos que viajam à Lua e são atacados por uma 

espécie de extraterrestres. Parte da história foi retomada em 2011 pelo filme “A 

Invenção de Hugo Cabret” de Martin Scorsese.  

Na década de 1960 foram exibidos os primeiros episódios da série britânica 

“Doctor Who”, o protagonista da história é um cientista extraterrestre que viaja no 

tempo. Nos dias atuais, há uma infinidade de filmes e seriados que podem ser citados: 

“Interestelar”, “Perdido em Marte”, “Homem Formiga”, “Matrix”, “O Núcleo – Missão 

ao Centro da Terra”, “Gravidade”, “MIB Homens de Preto”, “Exterminador do Futuro”, 

“Contatos”, entre outros, abordam o tema ficção científica.   

A proposta desta disciplina eletiva é trazer uma abordagem que supere a visão 

rasa da ciência presente em textos curtos com poucas referências ou, no caso da 

Física, vista como uma série de regras, fórmulas matemáticas, totalmente descoladas 

da realidade (FERREIRA, 2016), a partir do gênero literário ficção científica o qual 

pode ser encontrado facilmente em obras extensas como livros, filmes, séries de tv,  

presentes na cultura popular e na realidade dos estudantes da rede estadual de 

ensino.  

São amplas as pesquisas sobre a utilização da ficção científica como recurso 

didático no ensino de ciências. No Brasil, os trabalhos de Piassi e Pietrocola se 

destacam nessa direção. Além do aspecto lúdico, o cenário real, social, de onde se 

passam as histórias de ficção científica, levantam questionamentos sobre o fazer 

científico, ou seja, de como a ciência é construída e seus decorrentes impactos 

sociais. Outro caminho privilegiado por esta abordagem é o enfoque CTS, vários 

filmes podem ser utilizados como introdutórios para o ensino de ciências (DARK, 

2005).    

Pelo fato da ficção científica ser amplamente contextualizada, ela se mostra 

muito rica para a discussão de conceitos e suas correlações, ela pode evocar no 

estudante um interesse superior a forma tradicional de ensino que visa a simples 

“transmissão de conhecimento” por meio de regras e formulações matemáticas que 

são apresentadas de forma arbitrária, isoladas do mundo real, isoladas inclusive de 

outros conceitos da própria disciplina.  

Tendo em vista este potencial didático, de modo a atender o estudante com uma 

metodologia ativa, o professor poderá formular diversas atividades práticas tornando 

o estudante protagonista do seu próprio aprendizado através de suas experiências 

sensoriais.   
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Após o estudo de determinada obra o professor poderá indicar e orientar o 

estudante a fazer a sua própria história ficcional e apresentá-la da forma que melhor 

lhe convir, a partir da produção de um livro, de um filme, da apresentação de um 

experimento ou uma simulação computacional de determinado assunto, com o uso 

de diferentes tecnologias e recursos digitais, caso lhe seja possível.   

Nesta perspectiva, a disciplina “Contato”: Diálogos entre ciência e ficção 

científica permite uma abordagem CTS de ensino, o que pode levar um maior 

interesse pelos conceitos científicos presentes nas obras de ficção científica e que 

favoreça a construção de uma concepção de Ciência coerente e que considere a 

imaginação como parte do processo de construção dos conhecimentos científicos. 

Além disso, possibilita o contato com propostas que mobilizem processos criativos 

por parte dos estudantes para a explicação de conceitos e relações entre conceitos 

científicos e criações de histórias científicas. 

 

10. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS  

A ficção científica tem excelente potencial didático o qual possibilita uma 

interação forte dos estudantes com os conceitos tratados pela história. Mais que isso, 

a ficção científica instiga os estudantes a criarem as suas próprias histórias e 

construírem personagens, cenários, que carregam vários conceitos científicos inter-

relacionados. Essas histórias virão carregadas de emoções, de criações relacionadas 

aos seus cotidianos, o que pode ajudar a organizarem os seus pensamentos, 

desenvolverem inteligência emocional, pois em suas criações deverão se posicionar 

criticamente diante de determinado tipo de situação.   

A disciplina vem alinhada ao eixo estruturante “Processos criativos” com o foco 

no fazer científico. Para poder organizar a sua obra, o estudante deverá trabalhar em 

equipe, desenvolvendo na prática as suas relações interpessoais, deverá gerenciar o 

seu tempo e assumir posição crítica em seu momento criativo para poder expor o seu 

trabalho. Estes trabalhos requerem ferramentas, habilidades, que serão 

imprescindíveis no mercado de trabalho por parte do estudante, tornando-o um sujeito 

democrático, solidário e inclusivo. (BRASIL, 2018).  

Inicialmente sugere-se ao estudante o contato com obras de ficção científica. 

Essas obras podem ter caráter diverso. Livros, contos, filmes, séries de TV, contação 

de histórias e causos, ou outra forma de apresentação. O professor pode inclusive 

sugerir os temas que podem ser tratados para que os estudantes possam escolher 
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que tipo de material eles gostariam de estudar. Este tipo de abordagem possibilita o 

desenvolvimento de habilidades de gestão de pessoas e pode fazer brotar nele a 

paixão pela pesquisa, uma vez que ele poderá fazer a sugestão de que material 

trabalhar. 

Uma vez escolhido o material ou os materiais a serem trabalhados, professor e 

aluno poderão fazer uma análise crítica de termos, aplicações de conteúdos 

científicos nas histórias apresentadas. Por toda contextualização que este tipo de 

material fornece, será fácil relacionar os termos abordados com a vida cotidiana. 

Estes conteúdos podem estar relacionados a solução de problemas de transporte, 

alimentação, saúde, podem estar atrelados a poderes de super heróis, catástrofes 

ambientais como as Tsunamis, extinção de dinossauros, resíduos nucleares, 

construções de prédios, desenvolvimento tecnológico na área dos eletrodomésticos 

como computadores e celulares, estudo da radiação, troca de calor, desenvolvimento 

de estufa para o crescimento de novas plantas, mutação genética, relação da 

proliferação de vírus com características ambientais, construção das pirâmides do 

Egito, novos sistemas estelares na Via Láctea e na Galáxia de Andrômeda, dentre 

outros. 

Uma vez feita a análise crítica, discussão dos conceitos científicos envolvidos, 

a disciplina passa para uma segunda etapa, a etapa de criação de materiais, onde o 

estudante deverá ser instigado à situação inicial presenciada.   

Ao final da disciplina, o professor poderá organizar uma mostra cultural com os 

trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Neste evento poderão ser discutidas as 

características do gênero Ficção Científica e apresentadas as produções 

desenvolvidas pelos estudantes. Estas produções poderão ser histórias criadas pelos 

estudantes ou releituras de obras clássicas presentes nos livros, séries ou filmes. Há 

possibilidades de apresentação por meio de contos, peças teatrais, filmes curta-

metragem, fotografias, óperas, concertos musicais, ou outro tipo de expressão 

artística que contemple o gênero ficção científica. 

 

11. AVALIAÇÃO 

Como esta disciplina eletiva privilegia as metodologias ativas de ensino, de 

modo a desenvolver as habilidades dos eixos estruturantes Processos Criativos e 

Investigação Científica, reforçando o texto presente nas possibilidades de 
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encaminhamentos metodológicos, o professor deverá superar a visão de avaliação 

objetiva com questões do tipo certo e errado. É importante na avaliação buscar 

analisar o envolvimento dos estudantes com os materiais estudados. Para tanto 

sugerimos avaliações do tipo discursivas, individuais ou em equipe, orais ou por 

escrito, onde é possível observar como os pensamentos se articulam para expressar 

conhecimentos científicos envolvidos no gênero ficção científica. 

A seguir temos uma lista de possíveis formas de avaliação para esta disciplina 

eletiva: 

● Fichamentos de livros, filmes, seriados, contos, músicas ou outras formas 

artísticas de apresentação. 

● Apresentação oral de material sobre ficção científica verificado previamente 

pelos estudantes. 

● Redação dissertativa a respeito das tecnologias e conhecimentos científicos 

apresentados pelo material de ficção científica. 

● Criação de peças teatrais, contos, filmes curta metragem, ou outra forma de 

expressão artística. 

● Releituras de obras clássicas de ficção científica por peças teatrais, contos, 

filmes curta metragem, ou outra forma de expressão artística. 

● Apresentação de experimentos para explicação de fenômenos científicos ou 

tecnologias presentes nos materiais de ficção científica. 

● Mostra cultural para apresentação do material produzido pelos estudantes no 

final da disciplina. 

12. SUGESTÕES DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Os recursos utilizados devem contemplar as novas tecnologias como TV, rádio, 

internet, mas também incentivar a leitura de livros clássicos de ficção científica, de 

modo a favorecer o estudante organizar os seus pensamentos, refletir e propor novas 

situações através do estudo propiciado em sala de aula. A seguir temos uma lista de 

materiais que poderão ser utilizados nas aulas. 

● Filmes 

● Documentários 

● Livros 
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● Contos 

● Cenas de séries 

● Histórias em quadrinhos (HQ) 

● Entre outros materiais relacionados à ficção científica 
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13. QUADRO ORGANIZADOR  

Habilidades do Eixo Estruturante Habilidades da Área de 

Conhecimento  

Objetivos de aprendizagem Sugestão de conteúdos 

(EMIFCG04)  
Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e 
culturais, por meio de vivências 
presenciais e virtuais que ampliem a 
visão de mundo, sensibilidade, 
criticidade e criatividade. 
  
(EMIFCG05) 
Questionar, modificar e adaptar 
ideias existentes e criar propostas, 
obras ou soluções criativas, 
originais ou inovadoras, avaliando e 
assumindo riscos para lidar com as 
incertezas e colocá-las em prática. 
  
(EMIFCG06)  
Difundir novas ideias, propostas, 
obras ou soluções por meio de 
diferentes linguagens, mídias e 
plataformas, analógicas e digitais, 
com confiança e coragem, 
assegurando que alcancem os 
interlocutores pretendidos 
  

(EMIFCNT04)  
Reconhecer produtos e/ou 
processos criativos por meio de 
fruição, vivências e reflexão crítica 
sobre a dinâmica dos fenômenos 
naturais e/ou de processos 
tecnológicos, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais 
(como softwares de simulação e de 
realidade virtual, entre outros). 
  
(EMIFCNT04)  
Reconhecer produtos e/ou 
processos criativos por meio de 
fruição, vivências e reflexão crítica 
sobre a dinâmica dos fenômenos 
naturais e/ou de processos 
tecnológicos, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais 
(como softwares de simulação e de 
realidade virtual, entre outros). 
  
(EMIFCNT06)  
Propor e testar soluções éticas, 
estéticas, criativas e inovadoras para 
problemas reais, considerando a 
aplicação de design de soluções e o 
uso de tecnologias digitais, 
programação e/ou pensamento 
computacional que apoiem a 
construção de protótipos, 
dispositivos e/ou equipamentos, 
com o intuito de melhorar a 

Reconhecer como a produção cultural 
ficção científica interfere 
significativamente nos caminhos que 
segue a Ciência. 
  
Entender como a indústria cultural se 
apropria de conceitos formais 
científicos em suas produções. 
  
Identificar elementos científicos 
presentes em obras de ficção 
científica. 
  
Desenvolver capacidade 
argumentativa no desenvolvimento de 
conceitos científicos inseridos no 
contexto da ficção científica. 
  
Desenvolver processos criativos que 
tomem por base conceitos físicos 
adequados. 

- Ideias gerais na Teoria da 
relatividade especial e geral em 
viagens espaciais; 
  
- Ondas eletromagnéticas aplicadas 
às telecomunicações; 
  
- Formas de trocas de calor; 
  
- Gravitação universal; 
  
- Tópicos de mecânica quântica; 
  
- Movimentos dos corpos celestes; 
  
- Aplicações das 3 Leis de Newton a 
situações práticas; 
  
- Referenciais inerciais e não 
inerciais. 
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qualidade de vida e/ou os processos 
produtivos 
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

“Contém Ciência”: Laboratório de práticas experimentais 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA:  

1 aula semanal. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

Investigação Científica. 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  

Ciências da Natureza e suas tecnologias (CNT). 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componentes curriculares de Biologia, Física e Química.  

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Licenciatura em Biologia ou Física ou Química; 

● Professores que apresentem conhecimentos em interdisciplinaridade, enfoque 

em Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS e alfabetização científica; 

● Professores com apropriação das tecnologias educacionais, conhecimentos 

sociocientíficos, socioambientais e com propostas inovadoras para o ensino, 

pautadas na resolução de problemas. 

 

9. ABORDAGEM 

Práticas Experimentais em Biologia, Física e Química. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

Esta disciplina eletiva tem como objetivo propor temas sociocientíficos e 

socioambientais, por meio da experimentação investigativa num enfoque CTS – 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, assim como apresentar caminhos metodológicos 

para o desenvolvimento desta proposta à professores da área de conhecimento de 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT), devido ao caráter experimental 

desta disciplina eletiva. Outra questão que esta disciplina objetiva é a compreensão, 

pelo professor, de que Práticas Experimentais são também denominadas por 

atividades experimentais, estudo do meio, experimentação, visita com observação, 
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aspectos conceituais, metodológicos e fenômenos naturais entre outras. Outrossim, 

é importante que o educando perceba a importância das atividades práticas e 

compreenda as razões para uso ou não destas atividades nas aulas de Ciências.  

Nessa perspectiva, ao pensar o perfil do professor das diferentes Ciências3, 

esbarra-se em sua formação acadêmica, na construção do “saber” e do “fazer” deste 

profissional relacionado com a sua vida prática, com a velocidade e a quantidade de 

informações disponíveis na sociedade atual. Sendo assim, faz-se necessário que 

estes educadores busquem estratégias didáticas pautadas na resolução de 

problemas e letramento científico para melhor apropriação de conhecimentos pelos 

estudantes (SEIXAS; CALABRÓ; SOUZA, 2017).  

  Ainda para os autores citados (SEIXAS; CALABRÓ; SOUZA, 2017), refletir 

sobre o saber e fazer não é suficiente, uma vez que é preciso pensar no professor da 

área do conhecimento CNT como um profissional que se sinta desafiado a usar 

conhecimento científico, tecnologias educacionais, estratégias didáticas inovadoras e 

criativas, as quais, na maioria das vezes, não estiveram presentes na sua formação 

inicial, porém estão presentes na realidade escolar. Em consonância com este 

pensar, Damis (2006) informa que o ato de ensinar desenvolvido na escola é, na 

maioria das vezes, apresentado à luz de relações existentes entre elementos que 

compõe a prática pedagógica, isto é, o professor, o estudante, os conhecimentos, os 

procedimentos, os recursos e tecnologias utilizadas. Sendo assim, é necessário que 

o professor busque qualificação, à medida em que atua no processo de mediação de 

conhecimento aos seus estudantes. 

Para Silva e Machado (2008, p. 234), “nos últimos 25 anos, na literatura 

brasileira, há uma gama de publicações que versam sobre os problemas do ensino 

de Ciências em nosso país. Em todas elas, em maior ou menor extensão, a questão 

da experimentação foi sempre mencionada”. Estes autores propõem uma discussão 

mais aprofundada inerente às tendências atuais, em que a experimentação é 

encontrada, porém, sem envolver as questões socioambientais e sociocientíficas, 

uma vez que estas questões passaram a ser abordadas mais recentemente. De 

acordo com estes autores: 

 
3
 “Ciência, s.f. Conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, historicamente acumulados, dotados de 

universalidade e objetividade que permitem sua transmissão, e estruturados com métodos, teorias e linguagens próprias, que 
visam compreender e, possa, orientar a natureza e as atividades humanas. (FERREIRA, 1986). Portanto, o termo Ciências, 
nesta proposta, relaciona-se a todas as áreas do conhecimento”. 

 



 

120 
 

 

O conceito de atividade prática não pode limitar-se somente àqueles que são 
criados e reproduzidos na sala de aula ou no laboratório, mas também 
materializados na vivência social e que permeiam as negociações de 
significado do ponto de vista dos alunos. Nesta perspectiva, as questões 
socioambientais e sociocientíficos passam a ter um papel crucial, na medida 
em que propiciam a percepção individual motivadora para uma consciência 
coletiva, que pode resultar em mudanças de atitudes em relação ao conceito 
de meio ambiente. (SILVA; MACHADO, 2008, p. 235). 

 

Por consequência, o emprego de atividades experimentais como proposta para 

resolução de problemas, aborda um outro enfoque presente na divulgação nas 

pesquisas em Educação de Ciências que requer atividades práticas. Isto é, o 

educador pode propor problemas como experimentos a fim de permitir aos estudantes 

que realizem conjuntos de observações, tarefas de classificações, entre outras. 

Incumbindo ao docente, um papel de orientador da aprendizagem (CAMPANÁRIO; 

MOYA, 1999). Percebe-se, então, que as atividades práticas devem estar situadas 

em um contexto de ensino e aprendizagem em que se desenvolvem tarefas de 

compreensão, interpretação e reflexão. Quando em um ensino menos diretivo, as 

atividades práticas podem envolver os estudantes em todas as fases, até no 

planejamento experimental, tendo um caráter investigativo ao incentivar a elaboração 

e criação de hipóteses, de estratégias e de soluções para problemas. Esta forma de 

utilizar e compreender as atividades práticas questiona o uso da prática 

descontextualizada e reprodutiva, tornando-se momento de aprendizagem repleto de 

raciocínio e criação (CAMPANÁRIO; MOYA, 1999).   

A disposição da experimentação investigativa na escola envolve trabalhar a 

partir de perguntas dos adolescentes e professores sobre os fenômenos da natureza 

em estudo. Essas perguntas oportunizam a construção de modelos que possibilitam 

questionamentos e argumentos que podem levar a melhor compreensão dos 

fenômenos e, com isso, aperfeiçoar a construção de conhecimento produzido 

(MOTTA; DORNELES; GALIAZZI; HECKLER, 2013), tornando-o protagonista de sua 

aprendizagem significativa.  

Para estes mesmos autores, considera-se experimentação investigativa como 

sendo a busca por uma resposta para a questão problema que auxilia, o educando, 

a atingir qualquer objetivo sugerido, uma vez que, a experimentação intensifica o 

entendimento dos conceitos e leva a uma aprendizagem significativa inerentes ao 

diálogo intenso em torno de experimentos, das linguagens e do discurso das Ciências. 
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Para tal, os sujeitos participantes devem ser ativos, responsáveis e abertos a novas 

perspectivas de aprendizagem (MOTTA; DORNELES; GALIAZZI; HECKLER, 2013).   

Entretanto, diante da avalanche tecnológica oportunizada pelo avanço das 

ciências nos últimos anos e ampla divulgação pela mídia, o ensino científico tornou-

se indispensável para todos. Esse desenvolvimento trouxe muitas benesses para 

humanidade, porém, geraram diversas implicações para sociedade, meio ambiente 

entre outros. Segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007), é necessário que cada vez 

mais a sociedade possa ter acesso a participar e avaliar o processo de tomada de 

decisão sobre a Ciência, a Tecnologia.  

Perante tantas informações, por vezes imprecisas, as pessoas precisam ser 

conscientizadas a participarem e se posicionar em discussões públicas referentes à 

problemas que interferem e afetam a sociedade, sendo assim, faz-necessário certo 

conhecimento científico que torne possível a compreensão de empecilhos de cunho 

sociocientíficos e socioambientais. Outrossim, a escola possui papel fundamental 

para desenvolver nos adolescentes o pensamento crítico, permitindo a apropriação 

não somente em aspectos conceituais da ciência, mas viabilizando as relações destes 

com outros de natureza social, política, econômica e ambiental, agregando a 

aprendizagem científica com questões problemáticas do entorno em que estão 

inseridos (MARCONDES et al, 2009). 

Nesta perspectiva, a disciplina eletiva Contém Ciência: Laboratório de Práticas 

Experimentais, não deve ter características voltadas à aula tradicional, propiciando a 

ruptura da imagem neutra da ciência, podendo promover o interesse por estes 

conhecimentos e melhorando a criticidade, auxiliando na resolução de problemas de 

cunho pessoal, social e científico-tecnológico, oportunizando maior conscientização e 

sensibilização das interações entre ciência, tecnologia e sociedade favorecendo a 

participação mais atuante do educando nas questões de ordem social, política, 

econômica e ambiental dentre outras (MARCONDES et al, 2009). 

Dessa forma, o processo de ensino e aprendizagem perpassa pela 

contextualização, investigando-se, segundo Machado (2010), as considerações em 

múltiplas dimensões do cotidiano dos educandos e de práticas sociais em que estão 

imersos. É preciso compreendê-los como sujeitos ativos no processo de formação e 

transformação como indivíduos críticos.  

Em suma, esta disciplina eletiva se justifica por empregar atividades 

experimentais no processo de aprendizagem por meio de aspectos conceituais, 
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socioambientais, sociocientíficos, resolução de problemas, letramento científico 

mediante experimentação investigativa num enfoque CTS.  

 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta disciplina eletiva tem como foco despertar nos estudantes a inquietação 

e a busca por respostas aos seus questionamentos, mediadas pelo professor, que 

tem função primordial neste processo de investigação, pois o cerne desta proposta é 

o Projeto de Vida do estudante, que abrange a vivência do educando e do educador. 

Assim como, questões socioambientais e sociocientíficas, fatores políticos, religiosos, 

tecnológicos, sociais, econômicos e históricos os quais, proporcionam aos 

adolescentes valores indispensáveis para o desenvolvimento do conhecimento 

científico como interpretar questões inerentes ao meio em que estão inseridos, a fim 

de se tornarem cidadãos atuantes e críticos na sociedade.  

Porquanto, a escola e o (a) docente, precisam compreender que o foco 

pedagógico do eixo estruturante que norteia esta disciplina é que os estudantes 

participem e realizem uma pesquisa científica compreendida como procedimento 

privilegiado e integrador de área e componentes curriculares como ênfase para 

ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, 

valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de 

práticas e produções científicas relativas a uma ou mais Áreas de Conhecimento 

(BRASIL, 2009). Desta maneira, é possível ampliar habilidades relacionadas ao 

pensar e fazer científico (BRASIL, 2009). No quadro organizador estão dispostas 

sugestões de conteúdos a serem apropriados a partir dos objetos de aprendizagem e 

o desenvolvimento das habilidades do eixo estruturante articuladas às habilidades da 

área de conhecimento. 

A atividade experimental na escola pode ser compreendida como toda prática 

pedagógica relacionada a processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem na 

natureza, a qual possa envolver a observação, análise e conclusão, além da 

manipulação de materiais como vidrarias, reagentes, instrumentos e equipamentos 

eletroeletrônicos, mecânicos ou térmicos, como também materiais alternativos 

quando adequados ao tipo de atividade e do espaço pedagógico planejado para sua 

realização.  

O descaso ou despreparo na questão do manejo de resíduos químicos e/ou 

biológicos, como por exemplo: reagentes químicos e materiais biológicos como: fetos, 
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ossos/esqueletos, órgãos e espécimes animais inutilizados, referentes ao Laboratório 

de Ciências da Natureza, em muitos lugares do mundo leva a graves danos na 

natureza, os quais podem ter repercussões negativas à saúde humana e ao meio 

ambiente. Sendo assim, é importante destacar que as instituições de ensino devem 

promover o desenvolvimento de planos de gerenciamento seguros e sustentáveis dos 

diferentes resíduos gerados buscando sempre a preservação da saúde e o meio 

ambiente, pois a política de redução de resíduos se estende também a pequenos 

geradores tais como instituições de ensino e laboratórios de pesquisa. Porquanto, na 

escola, a apropriação do conhecimento científico - tecnológico ocorre por meio da 

observação, resolução de problemas, interpretação de informação, coleta de dados, 

experimentação investigativa, alfabetização científica (BRANDI e GURGEL, 2002; 

AULER e DELIZOICOV, 2001; LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001; SASSERON e 

CARVALHO, 2011; CHASSOT, 2000) ou enculturação científica (CARVALHO e 

TINOCO, 2006; MORTIMER e MACHADO, 1996), dentre outros.   

Para o aprimoramento deste componente, sugere-se que o educador utilize 

metodologias pautadas nas seguintes concepções: Positivismo (quantitativo), 

Interpretacionismo (qualitativo) e Interdisciplinar (OLIVEIRA, 2008). Para a coleta de 

dados com fins avaliativos, recomenda-se a observação, a pesquisa de informações 

objetivando a formação do educando pesquisador, registros das observações, a 

problematização e a experimentação, por meio de instrumentos, como por exemplo, 

Fotografia Científica, Rodas de Conversa, Feira de Ciências, Diário de Bordo, 

Portfólio, Experimentos, e outros que o professor considerar pertinente ao 

componente curricular e sua prática pedagógica. 

Sobretudo, é preciso que o planejamento do professor seja organizado, 

visando à seleção de conteúdos, resolução de problemas, temas ou questões 

socioambientais, sociocientíficas num enfoque CTS e experimentação de caráter 

investigativo. Sendo que a orientação do professor perpassa pelas abordagens 

metodológicas supracitadas. Nestas, o docente deve priorizar o estudante como 

sujeito ativo e criativo, o que requer planejar estratégias didáticas que envolvem a 

apropriação do conhecimento científico pelos educandos.  
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Ademais, para Trowbrigde e Bybee (1990), as atividades experimentais4 

devem ser propiciadoras do desenvolvimento de capacidades, as quais são 

classificadas em:  

● Capacidades Aquisitivas: ouvir, pensar, pesquisar, inquirir, investigar e 

recolher dados; 

● Capacidades Organizacionais: registrar, comparar, contrastar, classificar, 

organizar, planificar, rever, avaliar e analisar; 

● Capacidades Criativas: desenvolver planos, arquitetar, inventar e sintetizar; 

● Capacidades manipuladoras: usar instrumentos, cuidar dos instrumentos, 

demonstrar, experimentar, reparar, construir e calibrar; 

● Capacidades de comunicação: questionar, discutir, explicar, relatar, escrever, 

criticar, construir gráficos e ensinar. 

 Para os autores supracitados, trata-se de um grande prejuízo aos estudantes 

quanto ao desenvolvimento de capacidades quando não se realizam atividades 

experimentais ou quando estas são concebidas de forma inadequada, ou seja, sem 

problematização e sem contextualização. Nesta perspectiva, o educador deve pensar 

na formação de um estudante pesquisador utilizando como aporte pedagógico o 

Diário de Bordo, Portfólio, as Rodas de Conversa, Fotografia Científica e os 3MP (três 

Momentos Pedagógicos).  

 O termo “Pesquisar”, de acordo com Bagno (2007), significa procurar, buscar 

com cuidado, procurar em toda parte, informar-se, inquirir, perguntar, indagar bem, 

aprofundar na busca. Ainda segundo esse autor, a pesquisa faz parte do nosso dia-

a-dia. O ser humano realiza pesquisa a todo instante quando compara preços, 

marcas, ou antes de tomar qualquer decisão. Ela está presente também no 

desenvolvimento da ciência, no avanço tecnológico, no progresso intelectual de um 

indivíduo. “A pesquisa ou pesquisa científica é, simplesmente, o fundamento de toda 

e qualquer ciência” (BAGNO, 2007). Na escola, a formação de estudantes capazes 

de selecionar as informações e de realizar pesquisas corresponde um ganho para o 

desenvolvimento de capacidades. Para este componente, aconselha-se que o 

 
4 Ao estruturar o seu planejamento, o professor deve pensar nas prováveis respostas que explicam os 
fenômenos envolvidos, as questões sociais, políticas, religiosas, ambientais e tecnológicas vinculadas a 
interpretação de dados, fenômenos naturais, elaboração de hipóteses, manuseio e instrumentação de 
equipamentos, resolução de problemas, análise de dados e a argumentação que favorecem a relação entre 
teoria e prática de todas as áreas do conhecimento científico.  
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educando realize pesquisas de experimentos e que desenvolva hipóteses para 

explicar os conceitos que abranjam todas as áreas do conhecimento.  

As Rodas de Conversa, para Melo e Cruz (2014), são possibilidades 

metodológicas para o desenvolvimento de uma conversação eficaz e produtiva entre 

educandos. Este procedimento é considerado como um importante instrumento 

metodológico para a aproximação entre os sujeitos investigados no ambiente escolar. 

Neste componente, o professor orientador, pode lançar uma problematização e 

solicitar que os estudantes resolvam o problema. Assim como, os estudantes podem 

ser instigados a criar modelos para a resolução do problema. 

Cabe salientar que o Diário de Bordo5, segundo Dias et al. (2013), pode ser 

estimado como um momento reflexivo do professor, em que o docente pode 

transformar as observações em registro documentado a partir de atividades 

desenvolvidas em sala de aula ou em outro ambiente educativo. No entanto, os 

estudantes podem ser aconselhados a ter o seu próprio diário de bordo e nele, realizar 

todas as observações durante o desenvolvimento das diferentes práticas 

experimentais, bem como, registrar as considerações realizadas em rodas de 

conversa.  

Segundo Parente (2014, p. 295): “Portfólios são, assim, coleções intencionais 

de trabalhos e outras evidências dos adolescentes que mostram seus esforços, 

progressos e realizações e que consistem numa documentação rica das diversas 

experiências das crianças ao longo do tempo”. O portfólio é outro recurso interessante 

para registros e observações durante as atividades experimentais.  Para Cotta et al 

(2013), os portfólios são instrumentos avaliativos e auto avaliativos, desenvolvendo 

nos educandos a organização, o pensamento compreensivo, o pensamento reflexivo, 

o pensamento crítico e o pensamento criativo.  Desta maneira, esses autores 

informam que o portfólio é uma estratégia que, simultaneamente, facilita a 

aprendizagem e permite a avaliação da mesma. 

Para Vogt, Cecatto e Cunha (2018), a Fotografia Científica é uma linguagem 

não verbal que auxilia para a exibição do delinear teórico aplicado, em manifestações 

artístico-culturais como coadjuvante eficaz em inúmeras descobertas científico-

tecnológicas.  Sugere-se para este componente, que o educador oriente quanto a 

 
5 O diário de bordo é também denominado por bloco ou caderno de anotações, o qual pode ser também, 
digital. 
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análise de imagens em Livros Didáticos, fotos de experimentos, bem como, o 

professor pode propor uma atividade na qual os estudantes capturem uma imagem 

que representa uma problemática socioambiental, socioeconômica ou sociocientífica 

e a partir desta imagem seja promovida uma roda de conversa com os adolescentes. 

Outra metodologia a ser pensada pelo professor é a dinâmica dos Três 

Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 1983; ANGOTTI, 1982; PERNAMBUCO et 

al., 1988) obtidos através da investigação temática de Freire (1975), propõe colaborar 

para uma compreensão da prática pedagógica de educadores que nela se 

referenciam, assim como para um resgate de aspectos que fundamentam teórica e 

praticamente a gênese e proposição dos 3MP (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014). 

Essa dinâmica foi abordada inicialmente por Delizoicov (1982, 1983) para a realização 

da transposição da concepção de Educação proposta por Paulo Freire, a qual pode 

ser caracterizada por: 

1º Momento - Problematização Inicial: neste momento pedagógico é apresentado aos 

estudantes questões ou situações reais, a fim de propiciar a conscientização de que 

os educandos precisam se apropriar de novos conhecimentos para resolver o que foi 

proposto inicialmente. 

2º Momento - Organização do Conhecimento: este é o momento em que o professor 

orienta o estudo dos conhecimentos das diferentes áreas do conhecimento para a 

compreensão dos temas e da problematização inicial. 

3º Momento - Aplicação do Conhecimento: momento que aborda a sistematização do 

conhecimento incorporado pelo estudante, para analisar, interpretar e resolver as 

questões propostas inicialmente. 

Por meio das possibilidades metodológicas citadas, sugere-se alguns temas 

socioambientais com os quais o professor pode utilizar:  

Impactos ambientais - água 

● Identificar que as atividades das cidades e do campo, colaboram para a 

poluição da água e, consequentemente, para sua escassez; 

● Debates acerca dos aspectos da poluição tão presente no nosso cotidiano, 

como por exemplo de um rio, um ribeirão, um lago ou até mesmo o mar próximo 

a escola; 

● Compreender a relação entre o acúmulo de água e a proliferação de vetores 

como o Aedes aegypti; 
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● Reflexões acerca do papel da água no organismo dos seres vivos e sobre a 

sua utilização em nosso cotidiano e o papel de cada um no uso racional deste 

bem de consumo. 

Resíduos sólidos - lixo  

● O professor pode refletir sobre o que é lixo, os diferentes tipos de resíduos (lixo 

eletrônico, resíduo da construção civil, plásticos e outros) e impacto para meio 

ambiente e para a saúde dos seres vivos; 

● Análise das possíveis soluções para reduzir a produção de lixo no mundo, tais 

como, a logística reversa; 

● Compreender a relação entre o acúmulo de lixo e a proliferação de vetores 

como o Aedes aegypti; 

● Fundamentar sobre a quantidade de lixo nos oceanos provenientes do 

descarte de materiais como o plástico e suas implicações para o meio 

ambiente e a sociedade; 

● Entender as consequências para meio ambiente, sociedade e seres vivos do 

consumismo desenfreado. 

Poluição Atmosférica 

● Analisar as consequências que o avanço tecnológico oferece para aumento da 

poluição do ar; 

● Discutir e se apropriar do conhecimento entre a relação de poluição 

atmosférica e chuva ácida; 

● Entender os riscos para a saúde humana e o surgimento de doenças causadas 

pela emissão de gases responsáveis pela poluição. 

Efeito Estufa 

● Apropriar-se do conceito de efeito estufa; 

● Compreender a relação entre desenvolvimento econômico e aquecimento 

global e as consequências para a sociedade e meio ambiente do aquecimento 

global; 

● Entender a influência da ciência e da tecnologia para o efeito estufa; 

● Discutir as possíveis soluções para o aquecimento do planeta. 

 Igualmente, o docente pode abordar outros temas tais como: descarte de 

medicamentos vencidos, uso de agrotóxicos e o descarte de embalagens, 

desmatamentos, camada de ozônio, extinção de espécies, degradação do solo, 

saneamento básico, superpopulação, segregação urbana, transporte público, 
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favelização, ilhas de calor, inversão térmica dentre outros. Antes de selecionar o 

tema, os educadores devem investigar qual a realidade que envolve a escola e os 

educandos. A partir deste diagnóstico, define-se o tema socioambiental ou 

sociocientífico, bem como, os conteúdos que emergem da proposta inicial feita pelo 

professor. 

Salienta-se ainda que, neste componente curricular o professor deve promover 

o trabalho em grupos ou equipes, pois, segundo Peduzzi (2009), promove a noção de 

integração favorecendo a discussão crítica, a oralidade e o desenvolvimento científico 

nos adolescentes. Deve-se também, articular os conteúdos propostos neste 

documento aos temas trabalhados, não que seja obrigatório aplicar os conteúdos aqui 

propostos, mas estes devem servir como norteadores para o desenvolvimento deste 

componente.  

 

12. AVALIAÇÃO 

A avaliação é atividade essencial do processo ensino-aprendizagem e, como 

definida na legislação, deve ser contínua e cumulativa, permitindo que tanto professor 

como estudante identifiquem o grau de compreensão e apropriação de conceitos e 

práticas trabalhados, bem como das atitudes e habilidades desenvolvidas. 

No caso das aprendizagens propostas pelos componentes curriculares da 

parte diversificada do currículo na oferta da educação em tempo integral, o principal 

objetivo da avaliação é acompanhar o percurso de cada estudante, seus ganhos e 

desafios, definindo ações para avançar ou retomar processos de ensino. 

Tem, assim, relação direta com conteúdo e forma do ensino, ou seja, é 

planejada no contexto das opções e decisões feitas pelo professor no âmbito da aula 

e seus encaminhamentos. Ao definir objetivos para a aula ou para uma sequência de 

aulas que tenham unidade entre si, o professor seleciona quais conteúdos são viáveis 

para atingi-los, bem como que encaminhamentos metodológicos e recursos são 

adequados para sua compreensão. Também são planejadas aulas em que os 

estudantes são estimulados a experimentar situações que os levem a exercitar as 

habilidades e os raciocínios vinculados aos objetivos propostos. 

Neste sentido, a avaliação não deve destoar desse percurso, pois tem foco na 

aprendizagem como resultado do processo de ensino. Para uma avaliação que 

identifique o grau de compreensão e apropriação pelos estudantes e permita ao 

professor decidir sobre retomadas ou avanços no âmbito da aula, é essencial, além 
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de planejar seus instrumentos e seus critérios, oportunizar situações contextualizadas 

quanto ao sentido dos conhecimentos na realidade. 

Os instrumentos que o professor utiliza para avaliar também devem ser 

selecionados considerando as características do conhecimento, se é uma habilidade 

teórica ou prática, e os critérios implícitos nos objetivos estabelecidos para os 

estudantes. Um possível roteiro para planejar a avaliação é responder a perguntas 

como: quais objetivos tivemos com essas aulas? O que fizemos para alcançar esses 

objetivos? O que é importante que o estudante assimile ou domine ou seja capaz? 

Como posso identificar esse domínio? 

Essas características se aplicam também a auto avaliação, a qual é uma 

importante forma de reflexão do estudante sobre seu próprio percurso. Esta também 

deve ser conduzida pelo professor, superando uma forma equivocadamente 

simplificada, e possibilitando o reconhecimento tanto dos desafios a serem 

superados, como um planejamento do próprio estudante no sentido de dedicação ao 

estudo. 

No caso desta disciplina eletiva a proposta de avaliação está pautada na 

experimentação investigativa num enfoque CTS e resolução de problemas, partindo 

dos instrumentos citados neste documento (pesquisa, diário de bordo, fotográfica 

científica, roda de conversa, portfólio). O professor tem a autonomia de selecionar a 

melhor maneira de avaliar os estudantes, visando à progressão destes adolescentes 

pelo viés da apropriação do conhecimento e o compromisso com uma práxis 

qualificada, para promover uma perspectiva de aprendizagem à procura da resolução 

de problemas e enfrentamento de superação na aprendizagem, a qual deve estar em 

consonância com realidade social dos educandos (SILVA; MORADILLO, 2002), 

articulada com a teoria e a prática. É preciso ter, objetivamente, o que se deseja 

avaliar, como avaliar e para que avaliar. Neste componente, sugere-se que após esta 

reflexão, o educador determine que estratégia avaliativa irá seguir, para que o 

processo ensino-aprendizagem seja atingido e garantido. 

 

13.  SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Para Souza (2007, p. 111), “recurso didático é todo material utilizado como 

auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo 

professor a seus alunos”.  Nessa perspectiva, para este componente curricular, 
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sugere-se a utilização da pesquisa, diário de bordo, portfólio, fotografia científica, roda 

de conversa e outras tantas possibilidades não mencionadas anteriormente, como: 

feira de ciências, feira do conhecimento, oficinas científicas, questionários, 

entrevistas, mapas conceituais e mentais, relatórios de aulas experimentais, vídeos, 

jogos, cartazes, solicitação de materiais do cotidiano do estudante, músicas, entre 

outros que possam condizer com o objetivo proposto. O professor não pode esquecer 

que é necessário atrelar a prática e teoria com o que deseja avaliar. É preciso que 

para cada aula, o educador tenha bem fundamentado, que expectativas de 

aprendizagem espera atingir e que conhecimentos pretende que os estudantes se 

apropriem. Caso contrário, podem ocorrer imprevistos e frustrações para ambas as 

partes.   

Como esta disciplina eletiva tem características muito específicas, os recursos 

didáticos supracitados, precisam ser articulados com temas socioambientais, 

sociocientíficos, experimentação investigativa com enfoque CTS, resolução de 

problemas e alfabetização científica. Tais temáticas quando trabalhadas na educação 

básica podem instigar os alunos a confrontar suas experiências escolares com 

problemas cotidianos e desenvolver a responsabilidade social, a capacidade 

argumentativa, raciocínio com maior exigência cognitiva e despertar um maior 

interesse dos estudantes pelo estudo de ciências, almejando contribuir na 

aprendizagem de conceitos científicos e de aspectos relacionados à natureza da 

ciência (NIEZER, 2017). 

 



 

131 
 

14. QUADRO ORGANIZADOR 

 

Habilidades do Eixo Estruturante Habilidades da Área de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem Sugestão de conteúdos 

(EMIFCG01)  
dentificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, 
criticidade e ética, inclusive 
utilizando o apoio de tecnologias 
digitais. 

(EMIFCNT01)  
Investigar e analisar situações problema 
e variáveis que interferem na dinâmica de 
fenômenos da natureza e/ ou de 
processos tecnológicos, considerando 
dados e informações disponíveis em 
diferentes mídias, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais 

Pesquisar e averiguar situações 
problema presentes na rotina diária 
por meio da leitura e interpretação de 
textos jornalísticos, midiáticos, fake 
News, artigos científicos, livros e 
outros gêneros textuais, dados 
estatísticos e experimentais. 

- Misturas homogêneas e 
heterogêneas;  
 
- Separação de misturas 
homogêneas e heterogêneas 
(magnetização, levigação, 
flotação e catação); 
 
- Fenômenos biológicos, físicos 
e químicos; 
 
- Princípio da conservação de 
energia, relação de consumo 
elétrico e biogás; 
 
- Fermentação e a produção de 
pães; 
 
- Estados de agregação da 
matéria e suas mudanças de 
estados físicos; 
 
- Substâncias simples e 
compostas; 
 
- Proliferação de insetos e 
outros animais transmissores 
de doenças; 
 
- Classificação periódica dos 
elementos; 
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- Mecanismos bioquímicos e 
biofísicos no interior da célula; 
 
- Osmose em células vegetais; 
 
- Extração do DNA. 

(EMIFCG02)  
Posicionar-se com base em critérios 
científicos, éticos e estéticos, 
utilizando dados, fatos e evidências 
para respaldar conclusões, opiniões 
e argumentos, por meio de 
afirmações claras, ordenadas, 
coerentes e compreensíveis, 
sempre respeitando valores 
universais, como liberdade, 
democracia, justiça social, 
pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade. 

(EMIFCNT02)  
Levantar e testar hipóteses sobre 
variáveis que interferem na dinâmica de 
fenômenos da natureza e/ou de 
processos tecnológicos, com ou sem o 
uso de dispositivos e aplicativos digitais, 
utilizando procedimentos e linguagens 
adequadas à investigação científica. 

Proporcionar e examinar hipóteses 
sobre evidências que interferem na 
dinâmica e funcionamento da 
sociedade de maneira crítica, ética e 
com respaldo científico, utilizando-se 
das expressões de valores como 
liberdade, pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade. 

- Funções inorgânicas ácidos e 
óxidos; 
 
- Reações Químicas; 
Combustão; 
 
- pH e pOH, indicadores ácido-
base; 
 
- Equilíbrios químicos no meio 
ambiente; processos 
reversíveis e irreversíveis; 
 
- Solubilidade; 
 
- Radiação; 
 
- Micro-organismos e agentes 
patogênicos;  
 
- Crescimento de leveduras; 
 
- Troca de calor; 
termodinâmica; 
 
- Natureza da luz e suas 
propriedades; 
 
- Biodiversidade; 
 
- Sistemas do corpo humano e 
consequências da poluição 
atmosférica. 
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(EMIFCG03)  
Utilizar informações, conhecimentos 
e ideias resultantes de investigações 
científicas para criar ou propor 
soluções para problemas diversos. 

(EMIFCNT03)  
Selecionar e sistematizar, com base em 
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, 
exploratória, de campo, experimental 
etc.) em fontes confiáveis, informações 
sobre a dinâmica dos fenômenos da 
natureza e/ou de processos tecnológicos, 
identificando os diversos pontos de vista 
e posicionando-se mediante 
argumentação, com o cuidado de citar as 
fontes dos recursos utilizados na 
pesquisa e buscando apresentar 
conclusões com o uso de diferentes 
mídias. 

Apurar e compilar informações, 
conhecimentos e ideias resultantes de 
pesquisa científica a partir de um tema 
significativo ao estudante e que 
relacione a dinâmica de fenômenos 
naturais e avanços tecnológicos com 
a resolução de problemas presentes 
na sociedade. 

- Polímeros e reação de 
polimerização; 
 
- Propriedades dos materiais e 
transferência de calor; 
 
- Funções orgânicas; 
 
- Propriedade da água; 
 
- Tratamento de água; 
 
- Simulação de chuva ácida e 
suas consequências; 
 
- Montagem de cariótipo; 
 
- Eletromagnetismo. 
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA: 

“Primavera Silenciosa”: Escola e Meio Ambiente 

2. ETAPA DE ENSINO: 

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA: 

2 aulas semanais. 

5. EIXO ESTRUTURANTE: 

Mediação e Intervenção Sociocultural. 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO: 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT). 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS: 

Componentes curriculares de Biologia e Química. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Preferencialmente, Licenciatura em Biologia ou Química; 

● Professores que apresentem conhecimentos em interdisciplinaridade, enfoque 

em Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS, letramento científico, Educação 

Ambiental e Sustentabilidade; 

● Professores com apropriação das tecnologias educacionais, conhecimentos 

sócio científicos, socioambientais e com propostas inovadoras para o ensino 

pautadas na resolução de problemas.  

 

9. ABORDAGEM 

Educação Ambiental e Sustentabilidade com possibilidade de diálogo com o 

componente curricular Sociologia. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

A proposta desta disciplina eletiva é a abordagem da Educação Ambiental e 

Sustentabilidade mediante a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares 

Biologia e Química. Para tanto, esta proposição está pautada no livro escrito pela 

bióloga e ambientalista americana Rachel Louise Carson ao final da década de 1950 

intitulado “Primavera Silenciosa”.   Este best seller nasceu de pesquisas rigorosas 

sobre o uso indiscriminado na agricultura de inseticidas, herbicidas e fungicidas, hoje 
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denominados por agrotóxicos, durante o período pós-Segunda Guerra Mundial em 

meio a nomeada revolução verde e a robustez econômica norte americana. No 

entanto, esta revolução industrial e técnica pode produzir malefícios na teia da vida 

inserida na biosfera até os dias de hoje (SILVA, 2018 p. 12).  

Carson salienta para os perigos que estes novos produtos, em especial o 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), podem trazer para a humanidade e para o planeta 

estão muito além do combate de pragas por intermédio de pulverizações destes 

agrotóxicos. Alertou sobre a necessidade de haver uma discussão sobre temáticas 

socioambientais como a preservação ambiental, o meio ambiente e a ecologia. E 

ainda, Carson deixa explícita a necessidade de um uso mais consciente desses 

produtos e para os prováveis problemas ambientais futuros que a não prevenção 

poderia acarretar. O livro é considerado um marco para a Educação Ambiental. 

Sabe-se que a Educação Ambiental é citada na Constituição Federal de 1988 

como obrigatória em todos os níveis de ensino, sendo uma exigência, devido seu 

caráter interdisciplinar (SOARES; BRITO, 2017). É também considerada pela lei como 

uma prática educativa, integrada, contínua e permanente presente nos currículos de 

forma interdisciplinar, e deve ser tratada como tema transversal obrigatório em todas 

as disciplinas. No entanto, por tradição curricular, os componentes curriculares 

Biologia e Química possibilitam o diálogo com a Educação Ambiental, pois abordam 

questões que envolvem o ser humano e suas interferências no ambiente. 

Deste modo, Rachel Carson ao escrever sua obra, contribui para o 

pensamento crítico ambiental e para os ambientalistas contemporâneos. Outrossim, 

a Educação Ambiental apresenta valores éticos que levam o cidadão a prevenir e 

combater questões ambientais pertinentes à sociedade em que está inserido, 

desenvolvendo uma consciência sustentável e uma sensibilidade que permite o 

indivíduo ser educado ambientalmente (LOUREIRO, 2004).  

Salienta-se que a obra supracitada ao discorrer sobre a contaminação dos 

alimentos e do meio ambiente por meio da utilização de agentes químicos 

(agrotóxicos) no final da década de 1950, é atemporal e cabe perfeitamente nas 

discussões sobre o uso inadequado de substâncias tóxicas na agricultura integrando 

estes agentes na cadeia alimentar, pois a contaminação não ocorre somente nos 

produtos alimentícios mas sim, no solo, no ar e na água comprometendo todo o 

ecossistema do local em que são aplicados. 
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Nesta perspectiva, esta proposta orienta para a possibilidade de correlacionar 

o livro de Rachel Carson com a Educação Ambiental e sustentabilidade articuladas à 

interdisciplinaridade entre os componentes curriculares Biologia e Química, a partir 

de diferentes possibilidades que podem permear esta temática e que estão presentes 

nas Instituições de Ensino do Estado do Paraná.  

 

11.  POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Para esta disciplina eletiva há uma constituição diferenciada, uma vez que, 

professores de Biologia e Química poderão dialogar com os educadores do 

componente curricular Sociologia, pois o cerne desta eletiva é o Projeto de Vida do 

estudante, que abrange a vivência dos professores e dos estudantes.  

Além disso, as questões socioambientais e sócio científicas, fatores políticos, 

religiosos, éticos, tecnológicos, sociais, econômicos e históricos, propiciam aos 

adolescentes valores universais indispensáveis para o desenvolvimento do 

conhecimento científico tais como interpretar questões inerentes ao meio em que 

estão inseridos, a fim de se tornarem cidadãos atuantes e críticos capazes de resolver 

situações-problema e tomar decisões pertinentes à sociedade.  

Porquanto, na escola, ao pensar no eixo estruturante Mediação e Intervenção 

Sociocultural o foco pedagógico são projetos de mobilização e intervenção 

sociocultural e ambiental que promovam modificações positivas na comunidade, a fim 

de que o estudante tenha possibilidade de participar dos desafios apresentados pela 

sociedade quanto às questões socioculturais e ambientais cada vez mais complexas. 

Deste modo, os jovens poderão se apropriar de conhecimentos e habilidades que os 

permitam atuar como agentes de mudanças e de construção de um corpo social mais 

ético, justo, democrático, inclusivo, solidário e sustentável (BRASIL, 2018). 

Como o próprio título desta disciplina eletiva sugere, o livro de Carson pode 

ser utilizado como mote para a inclusão do ensino de Educação Ambiental e da 

sustentabilidade no âmbito escolar. Por outro lado, é preciso que o professor 

considere as possibilidades interdisciplinares entre os componentes curriculares 

Biologia e Química, buscando desenvolver habilidades relacionadas à pesquisa, a 

partir dos conteúdos escolares de forma contextualizada.  

As temáticas socioambientais, socioculturais e sócio científicas podem ser 

incluídas na discussão, porém, salienta-se a autonomia da escola e dos professores, 
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de modo que os encaminhamentos da disciplina sejam pertinentes para o contexto 

local da comunidade escolar, bem como que dialogue com a vivência dos estudantes.  

A sugestão deste documento é que o docente promova uma aprendizagem 

significativa a partir da rotina diária dos adolescentes, na localidade em que vive, 

visando o Projeto de Vida do estudante com possíveis questionamentos tais como: 

De onde vem os alimentos da merenda escolar? O que são alimentos orgânicos?  No 

entorno das propriedades que fornecem os alimentos por intermédio da agricultura 

familiar existem produtores que utilizam agrotóxicos? O que são agrotóxicos? O uso 

dos agrotóxicos pode causar danos à saúde humana? Qual a relação entre a Biologia, 

a Química e a agricultura familiar? Como ocorre o transporte dos alimentos das 

propriedades até as escolas? O transporte utilizado é o adequado? Existe alguma 

legislação municipal relacionada à agricultura familiar? Como é feito o descarte dos 

resíduos produzidos na escola? Há algum projeto de reutilização de materiais que 

contribuam para a redução de resíduos? O que dizem os documentos legais a este 

respeito? Dentre outras possibilidades.  

Diante do exposto e procurando não utilizar modelos curriculares que priorizam 

unicamente o ensino tradicional, propõe-se que o educador ministre aulas que 

apresente o enfoque CTS (Ciência, Tecnologia, Sociedade) que tem como objetivo 

geral promover o letramento científico dos indivíduos para que tenham condições de 

realizarem intervenções críticas no contexto social em que estão inseridos. A partir 

do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que 

possibilitem a tomada de decisão responsável e consciente sobre questões relativas 

à Ciência e Tecnologia na Sociedade (SANTOS; MORTIMER, 2002). Assim como, 

sugere-se o desenvolvimento da leitura no Ensino de Ciências, o ensino por 

investigação de maneira contextualizada e articulados a interdisciplinaridade, 

respeitando sempre, as especificidades, particularidades e totalidade de cada 

componente curricular. 

Para esta disciplina eletiva, sugere-se que sejam desenvolvidos projetos de 

acordo com o contexto local em que a comunidade escolar está inserida. O professor 

pode, inclusive, discutir com os estudantes quais temáticas e situações relacionadas 

ao Meio Ambiente gostariam de problematizar com base em suas vivências. No 

Quadro Organizador deste documento há sugestão de conteúdos a serem 

trabalhados. 



 

142 
 

A partir da temática definida, podem ser realizados os seguintes 

encaminhamentos: 

● Pesquisa na comunidade e entrevista com profissionais envolvidos com a 

problemática investigada (por exemplo: comerciantes, funcionários da 

instituição de ensino, agricultores, coletores, artesãos etc.); 

● Visitas, dentro das possibilidades, a locais relacionados com a temática 

trabalhada (por exemplo: empresas, estações de tratamento de água, 

cooperativas de reciclagem, hortas comunitárias etc.); 

● Atividades experimentais (por exemplo: análise de microrganismos presentes 

na água, compostagem, análise do pH do solo e da água no ambiente escolar 

etc.); 

● Desenvolvimento de Projetos que contribuam para a reflexão e para melhorias 

locais, instituição de ensino, e para a comunidade de forma geral; 

● Análise da legislação vigente acerca da temática abordada e proposição de 

Projeto de Lei. 

 

12. AVALIAÇÃO 

Segundo Pacheco e Zabalza (1995), os desfechos escolares obtidos pelos 

estudantes é uma das esferas mais problemáticas do sistema educativo, tornando-se 

uma construção valorativa, uma vez que, por meio de coleta formal e informal de 

dados, o professor atribui “nota” de acordo com o desempenho dos estudantes.  

Desta maneira, a avaliação escolar acaba por findar em uma colaboração entre 

educador e educando na busca de conhecimentos científicos (SILVA; MORADILLO, 

2002). Ainda para estes autores, discute-se a avaliação escolar como um processo 

educativo cuja finalidade é orientar o ensino e facilitar a aprendizagem das diferentes 

ciências.  

A proposta de avaliação para esta disciplina eletiva está pautada na 

experimentação investigativa, com enfoque CTS e resolução de problemas, partindo 

dos instrumentos citados neste documento (pesquisa, diário de bordo, fotografia 

científica, roda de conversa, portfólio, etc.). O professor tem a autonomia de 

selecionar a melhor maneira de avaliar os estudantes, visando à progressão destes 

adolescentes pelo viés da apropriação do conhecimento e o compromisso com uma 

práxis qualificada, para promover uma perspectiva de aprendizagem à procura da 

resolução de problemas e enfrentamento de superação na aprendizagem, a qual deve 
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estar em consonância com realidade social dos educandos (SILVA; MORADILLO, 

2002), É preciso ter, objetivamente, o que se deseja avaliar, como avaliar e para que 

avaliar. Neste componente, sugere-se que após esta reflexão, o educador determine 

que estratégia avaliativa irá seguir, para que o processo ensino-aprendizagem seja 

atingido e garantido. 

O resultado da avaliação é de responsabilidade do educador, o que implica 

pensar que a avaliação no ambiente educativo é uma atividade contínua e integrada 

às atividades de ensino. Esta ideia vem de encontro com Gatti (2003), que afirma, 

que a avaliação em sala de aula precisa ser fundamentada segundo uma filosofia de 

ensino que o professor siga. Iniciando dessa premissa, o educador pode obter dados 

sobre alguns tipos de atividades desenvolvidas em suas aulas, tais como, avaliações 

formais, resolução de problemas, construção de gráficos a partir da coleta de dados 

destas atividades, experimentos, análise de imagens e outros. O tratamento 

progressivo deste acúmulo de informações demanda tempo, reflexão e “feedback” 

aos adolescentes.  

 Para Perrenoud (1999, p. 71-72), “a avaliação não é, em princípio, um objetivo 

em si, mas um meio de verificar se os alunos adquiriram os conhecimentos visados”. 

Desta forma, torna-se essencial variar os instrumentos avaliativos para proporcionar 

aos estudantes novas formas de se expressar, uma vez que nem todos os educandos 

são iguais e, portanto, aprendem de formas diferentes e em tempos diferentes 

Sendo assim, procura-se mostrar a importância da avaliação para fins de 

orientação, planejamento e replanejamento do ensino, ressaltando, por outro lado, a 

integração da avaliação no ensino e sua importância na apreciação das diversas 

aprendizagens e do autodesenvolvimento dos alunos. Aponta a responsabilidade dos 

professores como avaliadores, ressalta a avaliação em processo e, no final, faz novas 

considerações sobre a relação ensino/avaliação. 

 

13. SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Para Souza (2007, p. 111), “recurso didático é todo material utilizado como 

auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo 

professor a seus alunos”. Nessa perspectiva, para este componente curricular, 

sugere-se a utilização da pesquisa, diário de bordo, portfólio, fotografia científica, roda 

de conversa e outras tantas possibilidades não mencionadas anteriormente, como: 

feira de ciências, questionários, entrevistas, mapas conceituais e mentais, vídeos, 
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jogos, cartazes, solicitação de materiais do cotidiano do estudante, músicas, entre 

outros que possam condizer com o objetivo proposto. O educador não pode esquecer 

que é necessário atrelar a prática e a teoria com o que deseja avaliar e que para cada 

aula, explicitar as expectativas de aprendizagem a serem atingidas e que estas sejam 

bem fundamentadas. Outro ponto importante é planejar quais conhecimentos 

pretende-se que os estudantes se apropriem. Caso contrário, poderão ocorrer 

imprevistos e frustrações para ambas as partes.   

Como esta disciplina eletiva tem características muito específicas, os recursos 

didáticos supracitados, precisam ser articulados com questões socioambientais, sócio 

científicos, experimentação investigativa com enfoque CTS, resolução de problemas 

e letramento científico. Tais temáticas quando trabalhadas na educação básica 

podem instigar os estudantes a confrontar suas experiências escolares com 

problemas cotidianos e desenvolver a responsabilidade social, a capacidade 

argumentativa, raciocínio com maior exigência cognitiva e despertar um maior 

interesse pelo estudo das ciências, almejando contribuir na aprendizagem de 

conceitos científicos e de aspectos relacionados à natureza da ciência (NIEZER, 

2017). 
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14. QUADRO ORGANIZADOR 

Habilidades do Eixo 
Estruturante 

Habilidades da Área do 
Conhecimento 

Objetivos de Aprendizagem Sugestão de conteúdos 

(EMIFCCG07) 
Reconhecer e analisar questões 
sociais, culturais e ambientais 
diversas, identificando e 
incorporando valores importantes 
para si e para o coletivo que 
assegurem a tomada de decisões 
conscientes, consequentes, 
colaborativas e responsáveis. 
 
(EMIFC09) 
Participar ativamente da 
proposição, implementação e 
avaliação de solução para 
problemas socioculturais e/ou 
ambientais em nível local, 
regional, nacional e/ou global, 
corresponsabilizando-se pela 
realização de ações e projetos 
voltados ao bem comum.  

(EMIFCNT07) 
Identificar e explicar questões 
socioculturais e ambientais 
relacionadas a fenômenos físicos, 
químicos e/ou biológicos. 
 
(EMIFCNT08) 
Selecionar e mobilizar 
intencionalmente conhecimentos e 
recursos das Ciências da Natureza 
para propor ações individuais e/ou 
coletivas de mediação e intervenção 
sobre problemas socioculturais e 
problemas ambientais. 
 
(EMIFCNT09) 
Propor e testar estratégias de 
mediação e intervenção para resolver 
problemas de natureza sociocultural 

Biologia 

- Relacionar práticas de manejo do 
solo com a atividade dos 
microorganismos, 
compreendendo as principais 
interações existentes e de 
interesse agrícola. 

- Identificar as principais 
consequências do uso de 
agrotóxicos à fauna, à flora, ao 
ambiente e especialmente à saúde 
humana, como intoxicações, 
doenças genéticas e câncer. 

- Compreender as relações 
existentes entre o uso de recursos 
e materiais, o descarte adequado 

Biologia 
 
- Microrganismos e fauna do solo e da 
água;  
 
- Ciclos biogeoquímicos. 
 
- Agentes causadores de doenças; 
 
- Relação entre o uso dos agrotóxicos 
e danos à fauna, flora, à saúde 
humana e ao meio ambiente; 
 
- Controle biológico de pragas; 
 
- Formas de poluição; 
 
- Mudanças climáticas; 
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e de natureza ambiental relacionados 
às Ciências da Natureza. 

de resíduos e as formas de 
poluição. 

-------------- 
Química 
 
- Compreender os significados e 
informações inerentes às 
substâncias tóxicas, nomenclatura 
destas substâncias e grupos 
funcionais presentes nos 
agrotóxicos. 
 
- Analisar os principais efeitos dos 
agrotóxicos nos alimentos. 
 
-  Diferenciar o tratamento do solo 
para agricultura orgânica. 

- Legislação referente às questões 
ambientais. 
 
----------------- 
Química 
 
- Misturas: separação de misturas; 
 
- Solubilidade;   
 
- Compostos químicos orgânicos e 
inorgânicos;  
 
- Ciclos biogeoquímicos.  
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EMENTAS DISCIPLINA ELETIVA 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS (LGG) 

 

1. TÍTULO DA DISCIPLINA:  

Comunicação, Cultura Digital e uso de mídias 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA:  

1 aula semanal. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

Processos criativos. 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO: 

● Linguagens e suas tecnologias (LGG) 

● Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHSA) 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componentes curriculares de Língua Portuguesa, Arte e História. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Preferencialmente, Licenciatura em Letras ou (Artes) Teatro, Artes visuais, 

Dança ou Música, ou História;  

● Professores com especialização em áreas como: Comunicação, Tecnologia, 

Cultura midiática, Uso de mídias, Arte e História;  

● Professores com conhecimento sobre o uso de dispositivos de mídia digital, 

aplicativos para dispositivos móveis, funcionamento de redes digitais. 

 

9. ABORDAGEM 

A disciplina proposta está vinculada a alguns componentes curriculares das 

áreas de Linguagens e suas tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, 

cuja abordagem deve propiciar ao público do Ensino Médio a interação social por 

meio do uso da língua em suas práticas histórico-discursivas, a partir de vivências em 

experiências significativas que envolvem a linguagem em diferentes mídias (digital e 

analógica). Tais práticas englobam a oralidade/escuta, a leitura, a análise 

linguística/semiótica e a produção de textos. 
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A Língua Portuguesa tem seu objeto próprio, a língua, porém nas práticas 

discursivas contemporâneas de uso desta, ela está sujeita a se constituir de diferentes 

formas discursivas, principalmente com a cultura do digital, por isso, podemos falar 

em nanoconto, ciberespaço, meme, vlog, podcast, vídeo minutos, remix, fanfics, 

estilizações, linguagem cinematográfica, gif, wiki, site, spot, entre outras 

possibilidades de uso da linguagem. Neste sentido, deve-se evocar o trabalho com o 

texto em suas múltiplas formas e semioses, inscritos na história da produção do 

conhecimento humano.  

É possível produzir e analisar, por meio do uso de mídias, um produto 

audiovisual, a partir dos elementos próprios da sua linguagem, como planos, luz, cor, 

entre outros elementos que produzem sentido à imagem e ao som enquanto 

materialidade discursiva da língua. Para tanto, as questões que envolvem a História 

do Cinema são basilares para as análises e produções. Além disso, editar e fazer 

novos textos, parodiando e criando outros sentidos através de outras mídias, 

samplear, bem como analisar fotos, pensar seu contexto de produção, verificar os 

sentidos produzidos. Esses processos têm uma relação direta com outros 

componentes. Ao analisar e explicar os sentidos produzidos pelo discurso da 

imagem/vídeo, o conhecimento linguístico vai para além do verbal, extrapolando o 

significado e mergulhando em outras esferas de conhecimento, bem como passando 

de um campo ao outro por meio das relações interdiscursivas da linguagem, inclusive 

com outras discursividades.  

Também se destaca nesta abordagem o papel da História na relação com a 

linguagem, uma vez que somos sujeitos de linguagem e sujeitos da história. Todo o 

conhecimento produzido para o que conhecemos atualmente como cultura digital e o 

uso de mídias está inscrito em processos históricos de avanço e desafios da produção 

humana.  

Desse modo, uma abordagem da comunicação imersa em uma cultura digital, 

considerando a democratização do acesso e o uso de mídias, deve contemplar a fase 

de transição histórica de passagem do analógico para o digital sem desconsiderar 

que a relação da linguagem perpassa o histórico-social. 
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10. JUSTIFICATIVA 

No mundo contemporâneo, caracterizado por diversos meios de informação, 

em que uma grande parte dos textos são produzidos e circulam, em grande parte pela 

mídia, analógica ou digital, torna-se fundamental que o estudante se aproprie da 

cultura digital, da comunicação com vistas à ampliação da sua percepção da realidade 

e faça uso das mídias disponíveis de acordo com seu projeto de vida.  

A compreensão desses três elementos perpassa pelo reconhecimento de 

discursos e vozes sociais que, em certa medida, ampliam as formas de gerar e 

divulgar a informação, e o uso do discurso midiático é fator determinante para a maior 

democratização da informação com a internet e o uso de redes sociais, fazendo com 

que a leitura crítica esteja relacionada ao reconhecimento de fontes fidedignas dos 

textos. 

Os textos midiáticos dentro de uma cultura digital são discursos carregados de 

sentidos que perpassam por representações, recortes da realidade, simbologias e 

semioses, além disso, o discurso é essencialmente persuasivo, em que o emissor faz 

escolhas de palavras e expressões que cumpram seu papel de convencer.  

Diante deste fato, tudo o que envolve a comunicação e o consumo, por 

exemplo, deve observar valores éticos chegando ao que se considera um consumo 

ético, ou consciente, na qual o indivíduo concebe o ato de consumo com ações justas 

para a sociedade respeitando o meio ambiente e a vida. 

Deste modo, o desenvolvimento de habilidades nesses campos pode propiciar 

ao estudante, além da competência leitora e crítica, o desenvolvimento de 

capacidades empreendedoras com possibilidades de inserção no mundo do trabalho, 

a saber nas áreas de: produção de conteúdo, marketing digital, e-commerce, 

construção estética de devices digitais, aplicativos e outros. 

O trabalho com esses três elementos – Comunicação, Cultura Digital e Uso de 

Mídias – contribui para a aquisição de conhecimentos, reconhecimento e seleção de 

informações em fontes confiáveis e para o enriquecimento cultural e possibilita 

práticas de autoria e produção de textos, assim como o desenvolvimento de 

plataformas de criação e divulgação de textos multissemióticos. 
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11.  POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

A proposta de trabalho nesta disciplina está articulada a partir dos gêneros 

discursivos pertencente ao campo de atuação jornalístico-midiático (impressa, 

televisiva, radiofônica e digital) e espera-se que o estudante aprenda a planejar, 

escrever, revisar, reescrever, editar textos midiáticos variados, tendo em vista seus 

contextos de produção e características específicas. 

Pretende-se ampliar e qualificar a participação do jovem nas práticas relativas 

ao trato com a informação, a opinião e a mídia digital. Além de propiciar experiências 

que permitam ao estudante desenvolver a sensibilidade e o interesse pelos fatos que 

acontecem na sua comunidade, na sua cidade e no mundo e que afetam a vida das 

pessoas a fim de que possa desenvolver autonomia e pensamento crítico para se 

situar em relação a interesses e posicionamentos diversos. 

Sugestão de gêneros discursivos pertinentes para se desenvolver esse 

trabalho: agenda cultural; anúncio de emprego; anúncio de jornal/revista, para internet 

e spot; propaganda de rádio e de tevê; anúncio impresso e para internet; artigo de 

opinião; banner; blog; caricatura; carta ao leitor; cartaz; cartum; charges; comentários; 

crônica jornalística; discussões e debates; documentário; editorial; ensaio; entrevista; 

folheto; fotoblog; fotorreportagem; foto-denúncia; gifs; homepage; indoor; infográfico; 

jornais radiofônicos e televisivos; jingle; memes; mesa redonda; notícia; notícias para 

rádios; panfleto; podcasts noticiosos e de opinião; political remix; reportagem; 

reportagem multimidiática; resenha; roteiro de perguntas, enquetes e entrevistas; 

sinopses de filmes; spot; telejornal; tirinhas; videoconferência; vídeos informativos; 

vlogs noticiosos, culturais e de opinião, produção de audiovisual: curtas e 

documentário, entre outros. 

O trabalho com a leitura e a análise linguística ocorrerá por meio do estudo dos 

mais diversos textos/discursos que pertencem ao campo jornalístico-midiático. 

Seguem algumas práticas que poderão ser desenvolvidas para alcançar os objetivos 

de aprendizagem previstos: 

- Encontros de pesquisa e debate para investigação, reconhecimento das 

informações e checagem dos fatos para diferenciá-los de textos desinformativos ou 

da má informação; 

- Análise das vozes sociais e da linguagem presentes nos textos. 

- Análises de textos multissemióticos com temáticas atuais. 
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- Pesquisas e análises para o reconhecimento no processo de investigação, 

dos elementos específicos/característicos texto jornalístico/midiático.  

- Análises comparativas de textos em diferentes áreas. 

- Desenvolvimento da capacidade de pesquisar, usando fontes confiáveis, 

sistematizando as pesquisas de modo a se apropriar de como o conhecimento 

científico é produzido. 

- Estabelecimento de critérios para análise de texto considerando o contexto 

de produção: fonte, finalidade, público-leitor, linguagem utilizada, estrutura adequada, 

dentre outros.  

- Análise de diferentes pontos de vista, a partir da seleção, sistematização, 

compreensão e análise de informações, com base em curadoria para ampliação da 

capacidade de interpretação.  

- Levantamento de vocabulário e expressões utilizadas no cotidiano das mídias 

de internet e em diferentes gêneros textuais e os efeitos de sentidos produzidos em 

decorrência dessas escolhas.  

- Produção e análise de textos publicitários em diferentes mídias. 

- Desenvolver atividades de produção textual de diferentes gêneros, inclusive 

para o reconhecimento dos padrões de escrita em Língua e divulgação de textos em 

mídias sociais. 

- Produzir textos visando a compreensão do tema proposto, a listagem dos 

pontos principais a serem abordados, o desenvolvimento das ideias, alinhavando os 

pontos principais e manter o foco.  

- Escrever textos estabelecendo conexão entre tese, argumentos, conclusão e 

proposta de intervenção.  

- Identificar e analisar em textos de diferentes gêneros os efeitos de sentido 

produzidos e o uso criativo da linguagem. 

- Análise e desenvolvimento da autoria a partir da utilização de elementos 

pertinentes ao discurso jornalístico/midiático. 

- Perceber em textos diversos os efeitos produzidos pelos usos da língua.  

- Utilizar as mídias analógicas ou digitais para conhecimento e divulgação e 

circulação de produções textuais. 

- Criar mecanismos e mídias de publicização dos textos produzidos. 

- Produção escrita, avaliação e correção do texto a partir das propostas de 

produção. 
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- Organização de projetos midiáticos para exibição à comunidade escolar. 

- Compartilhamento de produções por meio digital e analógico para a 

comunidade escolar. 

- Desenvolvimento de Exposições culturais destacando a cultura digital. 

 

12. AVALIAÇÃO 

A avaliação proposta para esta disciplina deve considerar todo o processo 

desenvolvido pelos estudantes, desde o envolvimento com as primeiras informações 

até a compreensão dos temas trabalhados e os diversos efeitos de sentidos 

decorrentes do uso da linguagem. Para tanto, deverá ser diagnóstica (coerente com 

as possibilidades e intenções pedagógicas), processual e formativa.  

Nessa perspectiva, a avaliação deve propiciar ao professor um diagnóstico dos 

estudantes em relação ao processo de aprofundamento e consolidação dos 

conhecimentos. Dessa forma, se avaliará tanto por elementos quantitativos quanto 

qualitativos que viabilizem ao professor um diagnóstico das aprendizagens dos 

estudantes, de forma geral, contemplando tanto competências socioemocionais como 

cognitivas. 

Sugere-se que a avaliação ocorra a partir das próprias produções textuais dos 

estudantes de modo individual ou coletivo e considere os aspectos de reflexão e uso 

da língua, aprofundando a compreensão de como a língua funciona e das relações 

discursivas de contextos e enunciados produzidos pelo/dos sujeitos, seja nas partes 

significativas menores, de fonemas e morfemas, nas relações semânticas para a 

produção de sentido ou nas relações sintáticas dessas orações e períodos dos textos. 

Para tanto, compreende-se que a avaliação poderá ser diagnóstica, formativa 

e processual, propiciando ao professor um diagnóstico dos estudantes em relação ao 

processo de aprofundamento e consolidação dos conhecimentos na Área de 

Linguagens e suas Tecnologias, podendo avaliar tanto por instrumentos quantitativos 

quanto os qualitativos. Além disso, sugere-se a autoavaliação por meio do uso de 

matrizes avaliativas para que o aluno perceba onde e como pode melhorar o seu 

texto.  

Como instrumentos avaliativos, algumas sugestões podem ser viáveis para o 

trabalho com investigação, leitura e produção textual: debates, seminários, 

desenvolvimento de escrita parcial, escrita colaborativa entre pares, leitura e 

avaliação do texto lido coletivamente, listas de exercícios, questionários sobre o tema 
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abordado elaborados e respondido entre os estudantes, enquetes públicas sobre a 

temática, construção de tabelas/planilhas com tipos de argumentos de acordo com as 

posições tomadas, retextualização de entrevistas orais, dentre outros. 

Desse modo, a avaliação contempla o processo de modo continuado e amplo, 

objetivando a reflexão do estudante sobre sua construção de autoria e propiciando a 

interlocução constante em sala de aula. 
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13. QUADRO-ORGANIZADOR 

Habilidades do Eixo 
Estruturante 

Habilidades da Área de 
Conhecimento Linguagens 
e suas tecnologias  

Habilidades da Área de 
Conhecimento Ciências 
Humanas e Sociais 
Aplicadas 

Objetivos de 
Aprendizagem 

Sugestão de conteúdos 

(EMIFCG04) 
Reconhecer e analisar 
diferentes manifestações 
criativas, artísticas e 
culturais, por meio de 
vivências presenciais e 
virtuais que ampliem a visão 
de mundo, sensibilidade, 
criticidade e criatividade. 

(EMIFCG05) 
Questionar, modificar e 
adaptar ideias existentes e 
criar propostas, obras ou 
soluções criativas, originais 
ou inovadoras, avaliando e 
assumindo riscos para lidar 
com as incertezas e colocá-
las em prática. 

(EMIFCG06) 
Difundir novas ideias, 
propostas, obras ou soluções 
por meio de diferentes 
linguagens, mídias e 
plataformas, analógicas e 
digitais, com confiança e 
coragem, assegurando que 
alcancem os interlocutores 
pretendidos. 

(EMIFLGG04) 
Reconhecer produtos e/ou 
processos criativos por meio 
de fruição, vivências e 
reflexão crítica sobre obras 
ou eventos de diferentes 
práticas artísticas, culturais 
e/ou corporais, ampliando o 
repertório/domínio pessoal 
sobre o funcionamento e os 
recursos da(s) língua(s) ou 
da(s) linguagem(ns). 
 
(EMIFLGG05) 
Selecionar e mobilizar 
intencionalmente, em um ou 
mais campos de atuação 
social, recursos criativos de 
diferentes línguas e 
linguagens (imagens 
estáticas e em movimento; 
música; linguagens corporais 
e do movimento, entre 
outras), para participar de 
projetos e/ou processos 
criativos. 
 
(EMIFLGG06) 
Propor e testar soluções 
éticas, estéticas, criativas e 
inovadoras para problemas 
reais, utilizando as diversas 

(EMIFCHSA04) 
Reconhecer produtos e/ou 
processos criativos por meio 
de fruição, vivências e 
reflexão crítica sobre temas 
e processos de natureza 
histórica, social, 
econômica, filosófica, 
política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, 
nacional e/ou global. 
 
(EMIFCHSA05) 
Selecionar e mobilizar 
intencionalmente recursos 
criativos para resolver 
problemas reais 
relacionados a temas e 
processos de natureza 
histórica, social, econômica, 
filosófica, política e/ou 
cultural, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou 
global. 
 
(EMIFCHSA06) 
Propor e testar soluções 
éticas, estéticas, criativas e 
inovadoras para problemas 
reais relacionados a temas e 
processos de natureza 
histórica, social, econômica, 

- Reconhecer e analisar as 
condições de produção dos 
diversos discursos que 
pertencem ao campo 
jornalístico midiático, 
considerando os aspectos 
formais, estilísticos e 
linguísticos, estabelecendo 
relações entre eles para 
apropriar-se da produção de 
discursos que permitam a 
produção de novos 
conhecimentos. 

- Selecionar, mobilizar e 
estabelecer relações de 
intertextualidade para 
explicitar, sustentar e 
qualificar posicionamentos, 
a fim de produzir textos de 
forma individual, coletiva 
e/ou colaborativa em 
diferentes linguagens de 
forma crítica, criativa, ética e 
solidária. 

-  Selecionar informações, 
dados, argumentos e outras 
referências em fontes 
confiáveis de modo a 
ampliar o repertório/domínio 
pessoal sobre o 

- Condições de produção, 
circulação e recepção de 
discursos e atos de 
linguagem;  

- Recursos expressivos e 
seus efeitos de sentidos; 

- Apreciação (avaliação de 
aspectos éticos, estéticos e 
políticos em textos e 
produções artísticas e 
culturais etc.);  

- Réplica (posicionamento 
responsável em relação a 
temas, visões de mundo e 
ideologias veiculados por 
textos e atos de linguagem); 

- Relação entre textos, atos 
de linguagem e discursos; 

- Elementos, materialidades e 
processos de criação 
midiática e digital; 

- Regularidades de 
composição e estilo em 
diferentes textualidades. 
Conhecimentos linguísticos, 
paralinguísticos, 
multissemióticos e cinésicos; 
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línguas e linguagens 
(imagens estáticas e em 
movimento; línguas; 
linguagens corporais e do 
movimento, entre outras), em 
um ou mais campos de 
atuação social, combatendo 
a estereotipia, o lugar-
comum e o clichê. 

filosófica, política e/ou 
cultural, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou 
global. 

funcionamento e os 
recursos das linguagens 
para que o texto a ser 
produzido tenha um nível de 
aprofundamento temático 
adequado e contemple a 
sustentação das posições 
defendidas. 

- Organizar e/ou 
hierarquizar informações, 
tendo em vista as condições 
de produção e as relações 
lógico discursivas, 
defendendo ou refutando 
pontos de vista, respeitando 
o outro e promovendo os 
direitos humanos, a 
consciência socioambiental 
e o consumo responsável, 
em âmbito local, regional e 
global. 

- Usar recursos linguísticos 
e multissemióticos de forma 
articulada e adequada, 
reconhecendo as diversas 
manifestações criativas, 
artísticas e culturais tendo 
em vista o contexto de 
produção do texto, a 
construção composicional, 
estilo do gênero e os efeitos 
de sentido produzidos em 
diversas práticas de 
linguagem. 

- Utilizar, ao produzir textos, 
os conhecimentos dos 
aspectos notacionais da 

- Apreciação de textos com 
processos de remidiação e 
de produções multimídia e 
transmídia;  

- Intertextualidade e 
interdiscursividade;  

- Planejamento, produção e 
edição de textos orais, 
escritos e multimodais; 

- Processos de produção 
textual com remidiação;  

- Processos de produção 
textual multimídia ou 
transmídia. 
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escrita, de modo a refletir 
criticamente sobre como os 
discursos foram produzidos, 
circulam, constituem-se e 
produzem significação e 
ideologias. 

- Desenvolver estratégias 
de planejamento, revisão, 
edição, reescrita/redesign e 
avaliação de textos, 
considerando-se sua 
adequação aos contextos 
em que foram produzidos, 
pautando-se em princípios e 
valores de equidade de 
maneira democrática, com 
base nos direitos humanos 
e no combate à estereotipia, 
aos preconceitos, ao lugar-
comum e ao clichê de modo 
a desenvolver abordagens e 
estratégias para enfrentar 
novas situações no uso 
criativo para a difusão de 
ideias, propostas, obras ou 
soluções em diferentes 
mídias e plataformas, 
analógicas ou digitais. 
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA 

Cultura Corporal: A expressão pelo movimento 

2. ETAPA DE ENSINO: 

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA: 

2 aulas semanais. 

5. EIXO ESTRUTURANTE: 

Processos criativos 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO: 

Linguagens e suas tecnologias (LGG). 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS: 

Componente curricular de Arte. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Preferencialmente, Licenciatura em (Artes) Teatro, Artes visuais, Dança ou 

Música; 

● Professores que apresentem conhecimentos e experiência em práticas 

inter/transdisciplinaridade, que possam, dentro das possibilidades 

metodológicas, dependendo do desenvolver das atividades, dialogar com outros 

componentes como Educação Física, Língua Portuguesa, Biologia e História; 

● Professores com afinidade e habilidades às tecnologias, para que possam 

utilizá-las no desenvolvimento de atividades. 

 

9. ABORDAGEM: 

Dança, teatro, música e artes visuais com possibilidade de diálogo com os 

componentes de Educação Física, Língua Portuguesa, Biologia e História. 

 

10.  JUSTIFICATIVA 

A proposta desta disciplina eletiva é iniciar uma reflexão acerca da relação do 

corpo com a produção artística, percebendo-o como ferramenta de expressão 

artística através de movimentos, encenações e até mesmo como suporte e objeto 

artístico, em uma perspectiva temporal, desde os primórdios de nossa espécie até os 

dias de hoje.  
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Nessa disciplina, o estudante é convidado a refletir sobre as relações do corpo 

e suas articulações possíveis com o tempo, espaço e significados, ou seja, papel que 

o corpo tem perante o tempo, espaço e significado. Experimentando e observando as 

capacidades e limites corporais em consonância com manifestações artísticas 

legitimadas e autorais. Tendo em vista também, o autoconhecimento, autocuidado e 

respeito pelo seu corpo e dos seus pares. 

Sobre o corpo dentro do campo da Arte podemos fazer algumas indicações de 

trabalhos e conteúdos possíveis. No campo das artes visuais o corpo exerce função 

de suporte, como por exemplo em expressões de body art e pinturas corporais em 

tribos. Na música, o corpo pode ser utilizado como ferramenta de transmissão de sons 

através da percussão corporal. No teatro o corpo é utilizado como ferramenta para 

realizar uma narrativa. 

A dança, dentre as quatro linguagens, é a que mais se utiliza o corpo, faz com 

que o estudante amplie sua noção de espacialidade e coordenação motora, de 

maneira individual e coletiva, conscientizando-se da poética dos movimentos e das 

coreografias. 

Em síntese, o objetivo desta disciplina é trabalhar a relação do corpo como 

ferramenta e suporte no âmbito artístico, e por consequência analisar as 

interdisciplinaridades que este tema propicia, através da teoria e da prática. As 

proposições reflexivas e práticas desta disciplina estão pautadas nos documentos 

norteadores vigentes no estado do Paraná, em livros e artigos publicados em 

periódicos. Pela complexidade do tema a ser abordado, não há como pautar somente 

em um livro ou em um único artigo a disciplina eletiva proposta. Todas as referências 

teóricas estão disponíveis no fim desta ementa. 

 

11.  POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento da ementa enfatizamos metodologias que prezam o 

desenvolvimento de competências e habilidades. Metodologias ativas que localizam 

o estudante como centro no processo de ensino aprendizagem, por meio da resolução 

de problemas ou questões que fazem parte do cotidiano do estudante.  

A prática docente deve estar relacionada com as competências da área de 

Linguagens e suas tecnologias.  

As oportunidades de interdisciplinaridade que esta disciplina eletiva propicia, 

faz com que tenhamos diversas possibilidades metodológicas de como trabalhar o 
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tema. A abordagem do tema “corpo” pode envolver questões fisiológicas de 

movimento e de estrutura biológica, podendo dialogar com professores de Educação 

Física e Biologia, trazendo interessantes reflexões sobre os cuidados com o 

“receptáculo da consciência”, trazendo perguntas que despertam interessantes 

debates: o que comemos? Realizamos a “manutenção” de nosso corpo? Como 

estamos cuidando dele? Estamos nos exercitando?  

É pertinente também mostrar os limites que se pode chegar com nosso corpo, 

a níveis de performance esportiva, e, aliado ao intelecto, analisar a capacidade 

minuciosa de criação de tecnologias através das hábeis mãos que nossa espécie tem, 

nisso se pode dialogar com professores de história, por sua capacidade de síntese 

dos fatos históricos da nossa espécie. 

Dentro das artes visuais pode-se caminhar pela abordagem da relação do 

corpo como suporte (pinturas corporais em tribos indígenas brasileiras e em outras 

tribos espalhadas pelo planeta) trazendo reflexões sobre seu significado e sua 

importância social. Ainda dentro deste campo de abordagem, é interessante trazer 

para a sala de aula perguntas propositivas que abrem o debate: Vocês conhecem 

alguma tribo indígena? Já visitaram alguma tribo? Se sim, a pintura corporal fazia 

parte do âmbito social-cultural da tribo? Qual era a função e significado destas 

pinturas? Além do estudo social, histórico, artístico e antropológico das pinturas 

corporais em comunidades indígenas, pode-se realizar práticas que visam a fixação 

deste estudo. 

Ainda no campo das artes visuais, pode-se abordar tendências modernas e 

contemporâneas do uso do corpo como ferramenta e suporte na arte, como a 

realização de performances e happenings, que flertam artes visuais com o teatro, 

trazendo reflexões sobre a efemeridade na arte, ressignificação do corpo e demais 

questões semânticas acerca do tema, trazendo, por exemplo, a abordagem das obras 

performáticas da Sérvia, Marina Abramovic.   

Também pode-se trazer artistas como Yves Klein, que utiliza o corpo como 

ferramenta de construção de obras de arte e de pintura. Além destas sugestões, 

existem diversos outros artistas e grupos que trabalham neste campo da arte 

performática e contemporânea que utilizam o corpo como ferramenta e suporte para 

a arte. Há de se analisar a realidade onde a escola está inserida para identificar qual 

grupo ou performance seria interessante explorar, visto que este tipo de manifestação 

artística muito interage com o ambiente onde ela é executada, trazendo interessantes 
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e pertinentes reflexões. Por exemplo, há grupos performáticos que realizam 

performances no centro de cidades grandes, no intuito de causar reflexões acerca da 

poluição, uso sem consciência de veículos movidos à combustíveis fósseis, entre 

diversos outros temas que são interessantes de serem abordados dentro de uma 

perspectiva de cidade grandiosamente industrializada, porém, este tipo de 

performance não é interessante analisar em um contexto de uma cidade rural. 

Portanto, deve-se tomar um cuidado na escolha das obras a serem analisadas, de 

modo que isso se torne mais factível para o aluno.  

Como forma de fixação do conteúdo, é sugerido que se realize uma 

performance ou happening. Após realizados os devidos ensaios, escolher algum 

espaço público para realizar a apresentação, de modo que os estudantes percebam 

como é realizado na prática este tipo de manifestação artística. 

No campo musical temos o uso do corpo como instrumento musical, utilizando 

a voz para realizar a parte harmônica das notas musicais e partes do corpo, como 

peito, mãos, pés etc. como instrumentos de percussão. Há a necessidade de trazer 

novamente a reflexão sobre tribos indígenas e outras comunidades que utilizam a 

música como meio de rituais na qual o corpo é fundamental para a composição 

musical. Na parte moderna e contemporânea, pode-se trazer o estudo de grupos 

musicais que realizam este tipo de espetáculo artístico como os famosos artistas do 

“Barbatuques”. A parte musical pode estar integrada a questões performáticas 

estudadas na parte de artes visuais, por que não realizar uma performance que se 

utiliza de música corporal se isso agrega mais sensibilidade e reflexão? Como forma 

de fixação de conteúdo, pode-se pensar na possibilidade de realizar uma 

apresentação musical na qual o corpo é o instrumento da composição. 

Dentro da linguagem cênica, o corpo é fundamental para realizar uma 

narrativa. Aqui pode-se trabalhar a historicidade da linguagem teatral, elementos 

formais que a definem, jogos teatrais, exercícios e ensaios. As linguagens artísticas 

não precisam trabalhar sozinhas, você pode perceber ao longo do trabalho que elas 

estão conectadas, podemos encontrar dentro da performance em artes visuais a 

inserção de contextos cênicos e musicais, então as possibilidades são bem 

abrangentes do que se trabalhar.  

A dança, dentre as quatro linguagens é a que utiliza o corpo para ser definida 

enquanto linguagem, sem o corpo em movimento não há dança. Aqui também pode-

se trabalhar a historicidade da linguagem, porém é importante, também, trazer 
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questões regionais. Como nosso estado foi povoado ao longo da história por diversos 

imigrantes vindos de outros países, eles trazem em sua cultura diferentes 

manifestações de danças que caracterizam através de movimentos e indumentária a 

origem de onde vieram, portanto é interessante abordar este contexto para que 

intensifique nos alunos o sentimento da valorização de sua identidade enquanto ser 

humano pertencente a uma cultura. Também pode-se trazer grupos e artistas 

modernos e contemporâneos como Rudolf Laban, Isadora Duncan entre tantos outros 

que rompem com tradições de danças, abordando o movimento e o corpo de uma 

maneira diferente. Para fixação do conteúdo, é possível realizar uma apresentação 

de dança. 

Além das sugestões mais amplas sugeridas acima, elencamos algumas outras 

sugestões pontuais, de uma forma mais objetiva e simplificada, a seguir: 

Dança (Soul e Breakdance): Para realizar esta atividade é interessante que 

o professor aprenda os passos antes de tentar ensiná-los aos estudantes. Os passos 

são simples e não exigem muita habilidade para realizá-los, porém caso ache 

apropriado, pode pedir auxílio ao professor de Educação Física. 

Os passos podem ser aprendidos clicando nos links dos vídeos a seguir: 

• James Brown gives you dancing lessons 

• How to Breakdance | Footwork Combination | Intact (Ruffneck Attack, 

Ukraine) 

 

Teatro - Commedia Dell’arte/mímica: Lembre-se das características de cada 

personagem pertencente à commedia dell’arte e distribua aos estudantes os 

respectivos papéis. Crie um roteiro com base nas características dos personagens e 

ensaie com os alunos a peça. Lembre-se dos figurinos, maquiagem e máscaras que 

os personagens da antiga comédia tinham. No site a seguir você poderá encontrar 

dicas de como trabalhar este contexto em sala de aula. 

• Improviso com o teatro de máscaras  

Importante envolver todos os estudantes nas atividades propostas, por 

exemplo, os estudantes que não estiverem desempenhando algum personagem, 

farão as apresentações de mímica. Procure ensaiar com eles gestos simples, como 

estarem presos em um quadrado invisível ou se sentar em uma cadeira invisível. Veja 

os vídeos a seguir para procurar inspiração: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdz88MBWomo
https://www.youtube.com/watch?v=xaw1tsYv4Mc
https://www.youtube.com/watch?v=xaw1tsYv4Mc
https://novaescola.org.br/conteudo/3473/improviso-com-o-teatro-de-mascaras
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• Teatro Gestual - MÍMICA. 

• 5 Dicas para criar uma Ilusão de Mímica Perfeita 

• A Magia das Ilusões: o Ponto Fixo 
 

Teatro – jogos e aquecimento:  

1 – Caretas – Realize esta atividade em um lugar amplo, no pátio caso seja propício. 

Divida a turma em dois grupos, cada grupo deve ficar no extremo do pátio de costas 

para o outro grupo. Deve permanecer o silêncio absoluto; você deve dizer alguma 

frase, situação ou palavra e eles terão que interpretá-la e esboçar uma careta em 

estátua virando ao seu comando em direção ao grupo adversário. Todos devem 

manter suas respectivas caretas em “estátua”, quem rir sai do jogo. Exemplos de 

possíveis palavras: cara de leão, dor de barriga, dor de dente, cara de limão azedo 

etc. 

2 – Espelho – No pátio, ou outro local amplo, separe a turma em duplas, peça a eles 

que tirem par ou ímpar. Quem perder terá que imitar tudo o que o outro colega fizer. 

Lembre-se de não permitir palavras ofensivas, toques físicos ou qualquer outra coisa 

que cause constrangimento ou ponha em risco a integridade física ou moral de algum 

aluno. 

3 – Profissões – Selecione alguns estudantes, no máximo 4, e os leve para fora da 

sala. Peça que cada um escolha uma letra, você decidirá então, qual profissão o aluno 

terá que improvisar com seus 3 colegas perante a turma. Já em sala eles terão que 

improvisar – sem falar nada – uma situação que tente fazer com que a turma adivinhe 

qual é a profissão que eles estão representando. Faça um rodízio entre os estudantes, 

umas 4 rodadas no máximo é o suficiente. 

O site, a seguir, apresenta sugestões com as diversas profissões de A a Z: 

• Stop Profissões de A a Z  

Neste site você poderá encontrar mais jogos teatrais: 

• Jogos e exercícios teatrais  

4 – Dança – frevo/carimbó – Nesta atividade o professor e seus estudantes são 

convidados a aprender alguns passos de frevo. Assista ao vídeo a seguir (ou outro 

de preferência) e escolha os passos mais simples para executar. Se além dos passos 

quiser trabalhar o figurino, também é possível, como forma de incentivo e criação dos 

próprios materiais. Após a finalização dos ensaios, é interessante sugerir uma 

apresentação para a Escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=qe5KLw8qee0
https://www.youtube.com/watch?v=V9h_LfOCtoU
https://www.youtube.com/watch?v=9Iz70FFFeWw
http://stopdicas.blogspot.com.br/2013/12/profissoes-z.html
http://www.teatronaescola.com/index.php/planeje-sua-aula/jogos-e-exercicios-teatrais
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Sugestão:  

• O JC te ensina 12 passos de frevo 

 

Para aprender um pouco sobre a dança carimbó, recomenda-se assistir os 

seguintes vídeos: 

• Dança do Carimbó - Belém - Pará 

• Dança Colégio Medianeira - Carimbó do macaco! 

 

 

12.  AVALIAÇÃO 

A BNCC é clara ao dizer que o trabalho em Arte, no Ensino Médio, deve 

promover a relação entre de culturas e saberes, o que possibilita o estudante a ter 

interação com distintas manifestações culturais na sua comunidade. Dentro destes 

termos, é essencial que os estudantes assumam um papel protagonista como 

apreciadores da Arte e como criadores de arte, como de fato artistas que são. O 

documento da base também nos traz luz a respeito do tema central relacionado ao 

“corpo”: 

 

Tratar de temas como o direito ao acesso às práticas corporais pela 
comunidade, a problematização da relação dessas manifestações com a 
saúde e o lazer ou a organização autônoma e autoral no envolvimento com 
a variedade de manifestações da cultura corporal de movimento permitirá 
aos estudantes a aquisição e/ou o aprimoramento de certas habilidades. 
Assim, eles poderão consolidar não somente a autonomia para a prática, 
mas também a tomada de posicionamentos críticos diante dos discursos 
sobre o corpo e a cultura corporal que circulam em diferentes campos da 
atividade humana. (BRASIL, 2018a, p. 476). 

 
Recomenda-se que, a partir desta perspectiva de um estudante mais 

autônomo e protagonista de suas decisões e criações, a avaliação em Arte possa ser 

processual, levando como base as competências da área de Linguagens e Suas 

Tecnologias, devendo abranger todo o processo de aprendizagem.  

Para tanto, o professor necessita acompanhar todo o processo pessoal de 

cada estudante e sua relação com as propostas desenvolvidas na escola, observando 

as atividades e seus registros (nas diversas linguagens), implicando um olhar atento.  

A avaliação em Arte deve constituir uma situação de aprendizagem em que o 

aluno possa verificar o que aprendeu, retrabalhar os conteúdos, e possibilitar ao 

professor avaliar como ensinou e a maneira que os alunos aprenderam. Os alunos 

https://www.youtube.com/watch?v=A1aGURlQP6A
https://www.youtube.com/watch?v=10cxbdnqk8I
https://www.youtube.com/watch?v=z9ao6ZrEt94
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possuem diferentes modos de articular os conteúdos aprendidos, cada qual 

reapresenta o conteúdo a partir de sua interpretação.  

Portanto, não cabe esperar um padrão de reprodução do conteúdo, mas a 

reapresentação do conteúdo como construção poética e conceitual do estudante, nos 

quais subjetividade e cultura se entrelaçam. O estudante é partícipe do processo de 

avaliação e deve ter no professor um aliado e entusiasta de seu processo. Para isso, 

é importante o acolhimento do estudante por esse professor, e que se estabeleça 

uma relação de confiança, onde não prevaleça o gosto pessoal do professor, mas 

critérios muito bem fundamentados e que não tendam apenas como foco apenas o 

quantitativo.  

A importância de apresentar claramente os critérios aos estudantes, privilegia 

o qualitativo sobre o quantitativo, trazendo a avaliação não como o fim de um 

processo, mas como parte dele na construção do conhecimento.  

Sugere-se que as atividades desenvolvidas sejam acompanhadas de 

anotações a partir de relatórios descritivos contendo propostas desenvolvidas: análise 

da produção experimental dos estudantes, autoavaliação, participação nas 

discussões, avaliação escrita, relatórios, pesquisa, dentre outros. Por meio desse 

acompanhamento é possível perceber o nível de desenvolvimento dos estudantes, 

além de compreender sua realidade.  

A avaliação em Arte tem como propósito acompanhar as dificuldades e 

valorizar as habilidades dos estudantes durante o processo de ensino e 

aprendizagem e principalmente a sua compreensão. O que nos leva a refletir também 

sobre como proceder sobre o produto que resulta desse processo. 

Não se trata de excluir o resultado alcançado, mas afastar julgamentos parciais 

ou apenas ligados à noção de gosto. Pois o produto só vai ter importância ao aluno 

se o processo for compreendido e significativo para ele. Dessa forma, a avaliação em 

Arte deve considerar, a qualidade do envolvimento dos estudantes nas atividades 

propostas, bem como sua disposição para pesquisar e sua postura protagonista para 

o fazer artístico. 

Essa qualidade do envolvimento está diretamente ligada aos conteúdos e 

temas propostos e à postura do estudante em relação às questões sociais, à 

comunidade onde vive, perspectiva de análise e síntese de possíveis projetos que 

sejam bons e úteis como um projeto de vida, relações intersubjetivas na 
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aprendizagem e a articulação entre conceitos e demais conteúdos da área de Arte 

com os sentimentos humanos. 

 

13. SUGESTÕES DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Esta disciplina eletiva leva para diversos e possíveis caminhos de estudo e 

produções artísticas, portanto existem inúmeros recursos que podem ser utilizados. 

Porém é necessário analisar em conjunto com a direção escolar a possibilidade e 

viabilidade de aquisição e/ou adequação dos recursos necessários conforme a 

realidade de cada comunidade escolar. Podem ser utilizados os seguintes recursos: 

● Para aulas práticas: 

o Adereços cênicos: figurino, tecidos, objetos, chapéus etc. 

o Tecnologia: Smartphones, tablets, computadores, câmeras, tripés, caixa de 

som etc. 

o Materiais para produção de pintura (pincéis, tintas variadas etc.) 

o Tela, folhas sulfite etc. 

● Para aulas expositivas: 

o data show   

o televisor 

o quadro negro  

o giz  

o computador  

o livros ou revistas 
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14. QUADRO ORGANIZADOR 

O quadro a seguir apresenta diálogos entre os objetivos pretendidos com a análise da história do corpo e a sua inter-relação 

com a arte. No campo conteúdos, apresentam-se temas como sugestões. A abordagem visa atingir os objetivos de aprendizagem 

propostos. 

Habilidades do Eixo Estruturante 
Habilidades da Área de 
Conhecimento 

Objetivos de aprendizagem Sugestão de conteúdos 

(EMIFCG01)  
Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, criticidade 
e ética, inclusive utilizando o apoio de 
tecnologias digitais. 

 
(EMIFCG03)  
Utilizar informações, conhecimentos e 
ideias resultantes de investigações 
científicas para criar ou propor 
soluções para problemas diversos. 

 
(EMIFCG04)  
Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e 
culturais, por meio de vivências 
presenciais e virtuais que ampliem a 
visão de mundo, sensibilidade, 
criticidade e criatividade. 

 
(EMIFCG05)  
Questionar, modificar e adaptar ideias 
existentes e criar propostas, obras ou 
soluções criativas, originais ou 
inovadoras, avaliando e assumindo 

(EMIFLGG03) 
Selecionar e sistematizar, com base 
em estudos e/ou pesquisas 
(bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes 
confiáveis, informações sobre 
português brasileiro, língua(s) e/ou 
linguagem(ns) específicas, visando 
fundamentar reflexões e hipóteses 
sobre a organização, o 
funcionamento e/ou os efeitos de 
sentido de enunciados e discursos 
materializados nas diversas línguas 
e linguagens (imagens estáticas e 
em movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre 
outras), identificando os diversos 
pontos de vista e posicionando-se 
mediante argumentação, com o 
cuidado de citar as fontes dos 
recursos utilizados na pesquisa e 
buscando apresentar conclusões 
com o uso de diferentes mídias. 
 
(EMIFLGG04)  
Reconhecer produtos e/ou 
processos criativos por meio de 

- Compreender por meio do fazer 
artístico e da leitura da produção 
artística, que o processo de criação 
envolve ação investigativa, pesquisa, 
experimentação, levantamento de 
hipóteses, reflexão, acaso, sendo, 
tanto o produto artístico, como 
também o processo, significativos. 
 
- Incorporar o lúdico ao processo 
criativo, de modo que ao desenvolver 
as propostas artísticas, os conteúdos 
da linguagem da arte, sejam 
contemplados. 
 
- Realizar composições artísticas, 
tendo como referência, não como 
modelo, obras de arte ou objetos 
artísticos de alguns diferentes 
períodos (Pré-história à 
Contemporaneidade, não tendo a 
necessidade de ser linear), para 
compreender o conceito de 
bidimensional e tridimensional. 
 

- Pintura corporal indígena; 
 
- Pintura corporal africana; 
 
- História da dança; 
 
- História do teatro; 
 
- História do corpo; 
 
- Danças regionais e 
tradicionalistas; 
 
- Mímica; 
 
- Jogos teatrais; 
 
- Performance e happening; 
 
- Body art; 
 
- Hip Hop (Break Dance); 
 
- Arte conceitual; 
 
- Arte contemporânea. 
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riscos para lidar com as incertezas e 
colocá-las em prática. 

 
(EMIFCG06)  
Difundir novas ideias, propostas, 
obras ou soluções por meio de 
diferentes linguagens, mídias e 
plataformas, analógicas e digitais, 
com confiança e coragem, 
assegurando que alcancem os 
interlocutores pretendidos. 

 
(EMIFCG09)  
Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de 
solução para problemas 
socioculturais e/ou ambientais em 
nível local, regional, nacional e/ou 
global, corresponsabilizando-se pela 
realização de ações e projetos 
voltados ao bem comum. 

 
 

fruição, vivências e reflexão crítica 
sobre obras ou eventos de 
diferentes práticas artísticas, 
culturais e/ou corporais, ampliando 
o repertório/domínio pessoal sobre 
o funcionamento e os recursos da(s) 
língua(s) ou da(s) linguagem(ns). 
 
(EMIFLGG05)  
Selecionar e mobilizar 
intencionalmente, em um ou mais 
campos de atuação social, recursos 
criativos de diferentes línguas e 
linguagens (imagens estáticas e em 
movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre 
outras), para participar de projetos 
e/ou processos criativos. 
 
(EMIFLGG06)  
Propor e testar soluções éticas, 
estéticas, criativas e inovadoras 
para problemas reais, utilizando as 
diversas línguas e linguagens 
(imagens estáticas e em 
movimento; línguas; linguagens 
corporais e do movimento, entre 
outras), em um ou mais campos de 
atuação social, combatendo a 
estereotipia, o lugar-comum e o 
clichê. 
 
(EMIFLGG08)  
Selecionar e mobilizar 
intencionalmente conhecimentos e 
recursos das práticas de linguagem 
para propor ações individuais e/ou 
coletivas de mediação e intervenção 

- Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar sentidos 
plurais. 
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sobre formas de interação e de 
atuação social, artístico-cultural ou 
ambiental, visando colaborar para o 
convívio democrático e republicano 
com a diversidade humana e para o 
cuidado com o meio ambiente. 
 
(EMIFLGG09)  
Propor e testar estratégias de 
mediação e intervenção 
sociocultural e ambiental, 
selecionando adequadamente 
elementos das diferentes 
linguagens. 
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

O mundo do esporte e o esporte no mundo 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA: 

2 aulas semanais.  

5. EIXOS ESTRUTURANTES 

● Investigação científica 

● Mediação e intervenção sociocultural 

O eixo investigação científica supõe o aprofundamento de conceitos fundantes 

das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem 

utilizados em procedimentos de investigação voltados a resolução de situações 

cotidianas e demandas locais e coletivas, e a proposição de intervenções que 

considerem o desenvolvimento local e a melhoria de vida da comunidade (DCNEM, 

2018). Pressupõe a realização de pesquisa científica, compreendida como 

procedimento privilegiado e integrador de áreas e componentes curriculares. O 

processo pressupõe a identificação de uma dúvida, questão ou problema; o 

levantamento, formulação e teste de hipóteses; a seleção de informações por meio 

de fontes confiáveis; a interpretação, elaboração e uso ético das informações 

coletadas; a identificação de como utilizar os conhecimentos gerados para solucionar 

problemas diversos; e a comunicação e socialização/sociabilização de conclusões 

com a utilização de diferentes linguagens. 

De igual relevância, emerge o eixo mediação e intervenção sociocultural, que 

possibilita o envolvimento dos/as estudantes em campos de atuação da vida pública, 

por meio do seu engajamento em ações/projetos/programas de mobilização e 

intervenção sociocultural e ambiental que os/as levem a promover transformações 

positivas na comunidade. O processo pressupõe/prevê o diagnóstico da realidade 

global e local, sobre a qual se pretende atuar, incluindo a busca e análise de dados 

oficiais e a escuta ativa da comunidade local; a ampliação de saberes a respeito das 

problemáticas a serem enfrentadas; o planejamento, execução e avaliação de um 

projeto/programa social e/ou ambiental que responda às necessidades e interesses 

das pessoas que fazem parte do contexto; a superação de situações de estranheza, 
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resistência, conflitos interculturais, dentre outros possíveis obstáculos, com 

necessários ajustes de encaminhamento. 

Desta forma, poderá ser utilizada como ponto de partida a proposição de um 

programa/projeto investigativo e inovador, destinado à identificação, vivência e 

potencialização das manifestações esportivas relacionadas ao tempo/espaço de 

lazer, à saúde/saúde coletiva e ao mundo do trabalho da comunidade escolar, e, para 

a realização de uma ação de intervenção concreta na realidade, no caso desta 

disciplina eletiva, poderá ser a execução e avaliação de uma ação sociocultural que 

responda às necessidades e interesses do contexto. 

6. ÁREA DO CONHECIMENTO:  

Linguagens e suas tecnologias. 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componente curricular de Educação Física. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

Além da formação em Licenciatura em Educação Física, para assumir essa 

disciplina eletiva o/a professor/a deverá apresentar/ter o seguinte perfil: 

● Professor/a com conhecimento e compreensão das concepções e 

premissas do trabalho pedagógico em relação ao Novo Ensino Médio e no que se 

refere aos itinerários formativos previstos na BNCC (2018) e nas DCNEM (2018); 

● Conhecimentos, habilidades e competências para planejar, utilizar 

metodologias e estratégias diversificadas de ensino-aprendizagem de maneira 

inventiva, ativa e consistente, para orientar os/as estudantes por meio de diversos 

processos de aprendizagem, com vistas ao protagonismo da produção cultural a 

partir das manifestações da cultura corporal, da realização de atividades, 

pesquisas, trabalhos e planejamento de programas/projetos correspondentes ao 

percurso do itinerário formativo; 

● Conhecimento, energia e vivacidade para liderar, instruir e fomentar o 

ensino-aprendizagem dentro dos novos paradigmas da educação, do uso de 

tecnologias digitais e por meio de metodologias inventivas e ativas; 

● Conhecimento de metodologia científica, para orientar e acompanhar 

os/as estudantes em suas pesquisas individuais e nos programas/projetos 

colaborativos em conjunto; 
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● Disposição e entusiasmo pela pesquisa, exploração e investigação, 

para instigar e liderar os/as estudantes para o reconhecimento autoral da 

produção cultural e do conhecimento nas diversas experiências propostas; 

● Disposição a desafiar-se, colocar as necessidades dos/as estudantes 

no centro do processo de ensino-aprendizagem e refletir a respeito do que 

agregará valor ao projeto da vida de cada estudante. 

 

9. ABORDAGEM 

● Práticas esportivas; 

● Contexto histórico; 

● Panorama mundial da prática esportiva. 

A abordagem, como está posta, preconiza a interlocução de conhecimentos 

pertinentes às práticas esportivas conhecidas e vivenciadas pelos estudantes, 

seguindo para novas dimensões num panorama mundial contextualizado 

historicamente. Dando vazão à análise crítica de questões controversas relacionadas 

às práticas esportivas, por meio da investigação de diferentes pontos de vista 

cientificamente elaborados, prevendo uma prática de intervenção na realidade. 

Possibilidades de diálogo com os componentes curriculares de Biologia, 

Química, Física e História. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

A proposta desta disciplina eletiva é articular conhecimentos, habilidades, 

atitudes, valores e competências ligadas às práticas esportivas, contextualizadas em 

processo histórico, com vistas ao panorama mundial da prática esportiva, bem como 

aos conceitos atrelados à vida cotidiana. Aborda as relações das práticas da cultura 

esportiva, mediante estratégias de intervenção sociocultural e ambiental; dialogando 

com os demais componentes curriculares, atendendo as mais variadas manifestações 

esportivas, numa perspectiva investigativa articulando diferentes saberes 

cientificamente elaborados. 

O eixo investigação científica supõe o aprofundamento de conceitos fundantes 

das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem 

utilizados em procedimentos de investigação voltados a resolução de situações 

cotidianas e demandas locais e coletivas, e a proposição de intervenções que 

considerem o desenvolvimento local e a melhoria de vida da comunidade (DCNEM, 
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2018). Pressupõe a realização de pesquisa científica, compreendida como 

procedimento privilegiado e integrador de áreas e componentes curriculares. O 

processo pressupõe a identificação de uma dúvida, questão ou problema; o 

levantamento, formulação e teste de hipóteses; a seleção de informações por meio 

de fontes confiáveis; a interpretação, elaboração e uso ético das informações 

coletadas; a identificação de como utilizar os conhecimentos gerados para solucionar 

problemas diversos; e a comunicação e socialização/sociabilização de conclusões 

com a utilização de diferentes linguagens. 

Com base nisto, a compreensão do mundo do esporte e o esporte do mundo, 

por meio do seu estudo, pesquisa e vivências práticas, permite o fruir compartilhado 

com potencial de materializar-se enquanto espaço para a conquista e 

desenvolvimento da cidadania e da dignidade humana, no sentido de tornar-se um 

inédito viável, real e verdadeiro que pode possibilitar novas formas de convivência na 

escola, tornando-a mais instigante, que possibilite a cada um/a viver da forma mais 

plena possível suas potencialidades, conhecendo novos e diferentes modos de 

pensar e viver em um mundo contemporâneo que se transforma a passos largos. 

Nesta perspectiva, a presente proposta orienta para a possibilidade de 

correlacionar os sentidos e os significados pertinentes ao “mundo” e ao “esporte”, 

agindo de maneira interdisciplinar entre os componentes curriculares Biologia, 

Química, Física e História a partir também da construção de conjunta entre 

professor/a e estudantes, caracterizada pela flexibilidade, pelo compartilhamento de 

materiais, de técnicas, de tecnologias, de tempos e espaços diversos, seja no 

ambiente escolar ou fora dele, prática esta, presente nas Instituições de Ensino do 

Estado do Paraná.  

 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o trabalho com esta disciplina eletiva recomenda-se o planejamento a 

partir das metodologias inventivas e ativas, que se apresentam como alternativa 

viável e adaptável, centradas na participação efetiva, na aprendizagem participativa, 

visando à autonomia e emancipação dos estudantes, seu protagonismo na produção 

do conhecimento, no desenvolvimento de aprendizagens por meio da valorização e 

estímulo dos sentimentos de participação, de percepção de competência, além da 

persistência nos estudos. 
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“As metodologias ativas, num mundo conectado e digital, expressam-se por 

meio de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis combinações” (MORAN, 

2018, p. 4), podendo transformar as escolas em espaços ainda mais privilegiados 

para o conhecimento, por meio do estímulo à criatividade, à criação conjunta e da 

busca por soluções em que professores e estudantes aprendam e se desenvolvam a 

partir de situações concretas, atribuídas de sentido e significado para os estudantes. 

Dentre as estratégias metodológicas para a presente disciplina sugere-se: 

● Investigação e ampliação dos conhecimentos do tema a ser abordado, análise 

do seu funcionamento e efeitos na sociedade, da sua vinculação nas diferentes 

mídias, por meio da utilização de metodologias ativas; 

● Análise de diferentes pontos de vista, a partir da seleção, sistematização, 

compreensão e análise de informações, com base em curadoria para ampliação da 

capacidade de interpretação; 

● Diagnóstico da realidade sobre a qual se pretende atuar, incluindo a busca de 

dados oficiais e a escuta da comunidade local; 

● Pesquisa e análise das manifestações esportivas da comunidade escolar 

atreladas à saúde/saúde coletiva e ao lazer, com vistas também ao panorama 

esportivo mundial; 

● Levantamento de hipóteses a respeito das manifestações da cultura esportiva 

da comunidade escolar e suas inter-relações com o mundo do esporte e o esporte do 

mundo; 

● Planejamento, execução e avaliação de ações socioculturais que respondam 

às necessidades e interesses investigados do contexto. Proposição de 

programas/projetos socioculturais criativos e inovadores, voltado para o 

desenvolvimento das manifestações esportivas da comunidade escolar. 

Cabe ao professor, considerando e partindo da realidade concreta dos 

estudantes, estimular e possibilitar a pesquisa orientada, o acesso, a identificação, a 

vivência, a problematização, a análise, a (re)significação das manifestações da 

cultura esportiva, vinculada aos sentidos e significados que se atribuem ao “mundo 

do esporte e o esporte do mundo”. 

Para auxiliar nesse processo torna-se imprescindível o uso de forma 

pedagógica, crítica, responsável, ética, estética, criativa, acessível e técnica das 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC e das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação – TDIC, no sentido de ampliação das formas de acesso 
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e conhecimento da diversidade cultural humana, auxiliando sobremaneira no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

12. AVALIAÇÃO 

Com o propósito de tornar mais nítido e explícito o processo de avaliação da 

aprendizagem, e ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem por meio do 

trabalho nesta disciplina eletiva, sugere-se a incorporação das três dimensões dos 

conteúdos, que poderão ser explicitadas, vivenciadas e apreendidas no processo. 

Trata-se da dimensão dos conhecimentos (ensinados de forma conceitual, científica, 

histórica, política, econômica, psicológica, social, estética, legal, filosófica, cultural, 

ideológica, educacional etc.), dos conteúdos procedimentais (relacionados ao saber 

fazer, colocar em prática, a interpretação corporal daquilo que foi apreendido em 

relação à dimensão dos conhecimentos) e dos conteúdos atitudinais (referente às 

normas, aos valores e às atitudes desenvolvidas junto com os/as estudantes durante 

todo o processo). São autores que abordam essas perspectivas: ZABALA e ARNAU 

(2010); FRANCO (2017); e ZABALA e ARNAU (2020). 

Assim, em se tratando dos critérios avaliativos da aprendizagem no ensino da 

presente disciplina, emerge a necessidade de serem discutidos e propostos de 

maneira conjunta pelos envolvidos no processo, contribuindo para o entendimento do 

que está sendo tematizado em determinado período letivo, ampliando a compreensão 

e responsabilidade por parte dos estudantes em relação ao que o professor pretende 

alcançar. São exemplos de critérios de avaliação, abordados por PARANÁ (2008) e 

FRANCO (2017): 

• Identificação, vivências, análise crítica, ressignificação, aprofundamento, 

ampliação e produção de conhecimentos e saberes; 

• Resolução de situações-problema de forma criativa e inovadora, sem 

desconsiderar as opiniões dos/as demais colegas; 

• Respeito ao posicionamento de colegas e do grupo, propondo soluções para 

as divergências; 

• Organização, cooperação, solidariedade e coletividade; 

• Comprometimento e envolvimento no processo pedagógico; 

• Empenho, interesse, criatividade e perseverança durante a realização das 

atividades. 
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Neste processo, o professor poderá utilizar diversos instrumentos avaliativos 

das aprendizagens dos estudantes, como por exemplo: rodas de conversa, 

questionamentos orais, dinâmicas de grupo, avaliação escrita, discussão e/ou 

apontamentos de elementos apreendidos, trabalhos individuais e em grupos, fichas 

individuais, fotografias, filmagens, páginas na internet, podcasts, peças teatrais, 

debates, júri simulado, (re)criação e adaptação de manifestações da cultura corporal, 

exposições, pesquisas orientadas individualmente e/ou em grupo, seminários, 

portfólio, auto avaliação, entre tantos outros. 

O processo de avaliação, então, poderá constituir-se como um conjunto de 

trabalhos e atividades dotados de sentido e significado, que retratem de forma 

transparente e objetiva os percursos dos estudantes, de como estão se apropriando 

dos conteúdos tematizados, das habilidades que estão desenvolvendo, do quanto 

estão avançando e do quanto necessitam de suporte e auxílio no processo atrelado 

à consolidação da sua formação integral (BAGNARA e FENSTERSEIFER, 2019). 

 

13. SUGESTÕES DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Considerando a possibilidade de usos diversificados da tecnologia e de 

recursos digitais como meios facilitadores, inseridos no processo de ensino e 

aprendizagem amplia, também, as possibilidades de verificação da aprendizagem 

durante o processo. Como exemplos, cita-se a diversidade de ferramentas on-line e 

off-line disponíveis via computadores, tablets e smartphones, como editores 

colaborativos de texto, de planilhas de cálculo, câmeras e aplicativos de fotografia e 

filmagem etc. entre tantas outras ferramentas tecnológicas digitais. 
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14. QUADRO ORGANIZADOR 

 

Habilidades do Eixo Estruturante 
Habilidades da Área de 
Conhecimento 

Objetivos de aprendizagem  Sugestão de conteúdos  

(EMIFLGG01)  
Investigar e analisar a organização, 
o funcionamento e/ou os efeitos de 
sentido de enunciados e discursos 
materializados nas diversas línguas 
e linguagens (imagens estáticas e 
em movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre 
outras), situando-os no contexto de 
um ou mais campos de atuação 
social e considerando dados e 
informações disponíveis em 
diferentes mídias. 
 
(EMIFLGG02)  
Levantar e testar hipóteses sobre a 
organização, o funcionamento e/ou 
os efeitos de sentido de enunciados 
e discursos materializados nas 
diversas línguas e linguagens 
(imagens estáticas e em movimento; 
música; linguagens corporais e do 
movimento, entre outras), situando-
os no contexto de um ou mais 
campos de atuação social e 
utilizando procedimentos e 
linguagens adequados à 
investigação científica.  
 
(EMIFLGG03)  
Selecionar e sistematizar, com base 
em estudos e/ou pesquisas 
(bibliográfica, exploratória, de 

(EM13LGG102)  
Analisar visões de mundo, conflitos de 
interesse, preconceitos e ideologias 
presentes nos discursos veiculados 
nas diferentes mídias como forma de 
ampliar suas possibilidades de 
explicação e interpretação crítica da 
realidade. 
 
(EM13LGG201)  
Utilizar adequadamente as diversas 
linguagens (artísticas, corporais e 
verbais) em diferentes contextos, 
valorizando-as como fenômeno social, 
cultural, histórico, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos 
de uso. 
 
(EM13LGG501)  
Selecionar e utilizar movimentos 
corporais de forma consciente e 
intencional para interagir socialmente 
em práticas da cultura corporal, de 
modo a estabelecer relações 
construtivas, éticas e de respeito às 
diferenças. 
 
(EM13LGG502)  
Analisar criticamente preconceitos, 
estereótipos e relações de poder 
subjacentes às práticas e discursos 
verbais e imagéticos na apreciação e 

Investigar, pesquisar, produzir e 
distribuir informação e 
conhecimento no contexto digital 
de forma ética, colaborativa e 
criativa na produção e socialização 
do conhecimento nas redes, bem 
como fortalecer a busca pelo 
conhecimento e pelo aprendizado 
por meio da ampliação da 
autonomia. 
 

Compreender os diferentes 
posicionamentos teórico-práticos 
em relação à prática esportiva, 
analisando criticamente as 
questões controversas 
relacionadas às manifestações da 
cultura corporal, por meio da 
investigação de diferentes pontos 
de vista cientificamente 
elaborados. 
 
Identificar e analisar criticamente 
os diversos discursos em torno das 
práticas esportivas presentes na 
comunidade e nas diversas mídias 
digitais (páginas da internet, redes 
sociais, programas especializados 
de TV, jornais, rádio, podcasts 
entre outros), avaliando como 
essas práticas impactam os 

- O Esporte enquanto 
manifestação da cultura corporal 
de movimento; 
 
- A prática esportiva do já 
vivenciado ao panorama mundial;  
 
- As relações multifacetadas do 
mundo do esporte e o esporte do 
mundo; 
 
- O esporte como veículo de 
alienação nas mídias digitais;   
 
- As dimensões do  esporte (social, 
educacional, saúde). 
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campo, experimental etc.) em fontes 
confiáveis, informações sobre 
português brasileiro, língua(s) e/ ou 
linguagem(ns) específicas, visando 
fundamentar reflexões e hipóteses 
sobre a organização, o 
funcionamento e/ou os efeitos de 
sentido de enunciados e discursos 
materializados nas diversas línguas 
e linguagens (imagens estáticas e 
em movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre 
outras), identificando os diversos 
pontos de vista e posicionando-se 
mediante argumentação, com o 
cuidado de citar as fontes dos 
recursos utilizados na pesquisa e 
buscando apresentar conclusões 
com o uso de diferentes mídias. 

produção das práticas da cultura 
corporal de movimento. 
 
(EM13LGG503)  
Praticar, significar e valorizar a cultura 
corporal de movimento como forma de 
autoconhecimento, autocuidado e 
construção de laços sociais em seus 
projetos de vida. 
 
(EM13LGG302)  
Vivência da diversidade de 
manifestações da cultura corporal, com 
reflexão sobre suas origens, 
desenvolvimento histórico, cultural e 
social, e análise dos valores e visões 
de mundo que expressam. 
 
(EM13LGG604)  
Relacionar as práticas artísticas e da 
cultura corporal do movimento às 
diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica e econômica. 
 
(EM13LGG701)  
Explorar tecnologias digitais da 
informação e comunicação (TDIC), 
compreendendo seus princípios e 
funcionalidades, e mobilizá-las de 
modo ético, responsável e adequado a 
práticas de linguagem em diferentes 
contextos. 
 
(EM13LGG704)  
Apropriar-se criticamente de processos 
de pesquisa e busca de informação, 
por meio de ferramentas e dos novos 

processos de formação dos 
sujeitos contemporâneos. 
Promover a vivência da 
diversidade de práticas esportivas 
adequadas às necessidades e 
interesses dos/as estudantes e da 
comunidade escolar, que permitam 
processos de identificação de 
sentidos, significados e escolhas, 
conforme os Projetos de Vida, 
expressando identidades, 
favorecendo a integração com a 
comunidade e o estabelecimento 
de relações entre as 
manifestações esportivas e a 
saúde/saúde coletiva. 
 
Identificar, analisar e compreender 
as possibilidades de vivenciar, na 
comunidade, a prática de esportes 
e das demais práticas corporais 
tematizadas na escola, 
identificando e analisando os 
espaços e equipamentos públicos 
disponíveis e acessíveis para a 
vivência dessas manifestações, 
compreendendo as diferenças 
entre o esporte dentro e fora da 
escola, assim como a relação entre 
esporte, saúde coletiva, lazer e 
mundo do trabalho. 
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formatos de produção e distribuição do 
conhecimento na cultura de rede. 
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EMENTAS DISCIPLINA ELETIVA 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS (MAT) 

 

1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

Pensamento Computacional 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA:  

1 aula semanal. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

● Investigação Científica 

● Processos criativos 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO:  

● Matemática e suas tecnologias 

● Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componentes curriculares de Matemática e Física. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Preferencialmente, Licenciatura em Matemática ou Física; 

● Professores que apresentem conhecimentos em Linguagem computacional e 

programação; 

● Professores com apropriação das tecnologias educacionais, conhecimentos 

sociocientíficos, que consiga desenvolver atividades de estímulo ao 

pensamento computacional. 

 

9. ABORDAGEM 

Linguagem computacional. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

A oferta dessa disciplina tem como justificativa que a computação está em toda 

parte, desde antes da existência dos computadores, como por exemplo a codificação 

de um DNA ou o ato de fazer um bolo utilizando sua receita. Esse passo a passo, 
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códigos, entre outros, têm como base os mesmos princípios que são utilizados no 

desenvolvimento do pensamento computacional. O “se” e “então”, iniciam no 

pensamento do jovem funções executivas extremamente importantes para a 

computação. 

Os fundamentos da computação permitem ao estudante a compreensão 

detalhada do mundo, trazendo autonomia, flexibilidade de pensamento, pró-atividade 

e criatividade para o mesmo. 

Tomando como base o documento disponível pela Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC), temos a computação baseada em três eixos: a cultura digital, 

mundo digital e pensamento computacional. 

No eixo do pensamento computacional temos as habilidades de abstração, 

automação e análise. A abstração se correlaciona com o objetivo de “compreender e 

utilizar modelos e representações adequadas para organizar informação e descrever 

processos”. Já a automação se correlaciona com o objetivo de “identificar problemas 

de diversas áreas do conhecimento e criar soluções de forma individual e colaborativa 

utilizando computadores, celulares e/ou outras máquinas processadoras de instruções 

para resolver todo ou parte do problema”. E análise, o objetivo é de “analisar 

criticamente os problemas e soluções para identificar não somente se existem 

soluções que podem ser automatizadas, mas também ser capaz de avaliar a eficiência 

e a correção destas soluções e justificar tanto a adequação das soluções aos 

requisitos quanto às escolhas frente às diferentes possibilidades de soluções”. 

No eixo do mundo digital temos as habilidades de codificação, de 

processamento e de distribuição. A codificação traz como objetivo “entender o 

conceito de informação e como informações podem ser descritas e armazenadas de 

diferentes formas”. O processamento “identifica os componentes básicos de um 

computador e compreende como a informação é processada por eles”. E a distribuição 

de informação “entende como se dá a comunicação entre diferentes dispositivos 

digitais, e como os dados são processados” em redes e internet. 

Para o eixo de cultura digital temos as tecnologias, a cidadania digital e o 

letramento digital que perpassam todas as habilidades e objetivos citados nos eixos 

de pensamento computacional e mundo digital. 

Sendo assim a computação contribui para formação do jovem da atualidade, 

permitindo a compreensão do mundo conectado e envolvido com o uso das 

tecnologias aumentando a capacidade de resolver problemas através do pensamento 
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divergente e “fora da caixa”, atuando de forma consciente e crítica na comunidade que 

se encontra.  

 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

A disciplina de pensamento computacional não se limita apenas às atividades 

com uso de computadores, celulares ou outras máquinas de processamento, mas 

entendem-se como algo além, onde o estudante tem a oportunidade no 

desenvolvimento das competências gerais da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC).  

E para isso é preciso, que o professor mediador desta disciplina, tenha claro a 

necessidade de trazer temas que oportunizem: o desenvolvimento da compreensão 

do mundo digital e da cultura digital; o desenvolvimento da capacidade de 

compreender, definir, modelar, comparar, solucionar, automatizar e analisar os 

problemas organizando um método sistemático através de algoritmos; o 

desenvolvimento da análise criativa com o uso de tecnologias digitais; o 

desenvolvimento da compreensão do uso adequado de diferentes linguagens; o 

desenvolvimento da fluência digital e da habilidade de criar soluções com o auxílio de 

computadores, celulares e/ou outras máquinas de processamento; o desenvolvimento 

da capacidade de criar e analisar criticamente e de forma autônoma o contexto que 

os problemas e as soluções estão inseridas; o desenvolvimento da argumentação 

coerente e consistente; o desenvolvimento da construção e análise de algoritmos que 

instiguem e estimulem o pensamento criativo e a cooperatividade entre os envolvidos; 

o desenvolvimento da ação cidadã consciente e responsável. 

Com relação às competências específicas, é preciso ter o foco no entendimento 

dos princípios da Ciência da Computação, na formulação, análise e resolução de 

problemas, aplicação dos fundamentos da Computação em diferentes contextos, 

desenvolvimento de projetos e a compreensão do mundo que está inserido. 

Entendemos que para o desenvolvimento das competências citadas acima, os 

encaminhamentos metodológicos devem estar pautados na Resolução de problemas, 

Investigação e Modelagem. 

Tanto para a resolução de problemas quanto para a Investigação podemos nos 

pautar em atividades que oportunizem basicamente 4 fases. A primeira fase está 

relacionada com a capacidade de compreender o problema, percebendo com clareza 

as necessidades envolvidas. A segunda, é a fase onde, relacionamos os itens 
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envolvidos, traçando possíveis estratégias de resolução. Na terceira fase, é a fase de 

execução das estratégias elencadas. E por fim a quarta fase, temos a fase da análise 

dos resultados. Esta última fase é de extrema importância, pois, é através da análise 

dos resultados que verificamos se será necessário ou não retomar o ciclo estipulado, 

caso seja constatado que a estratégia escolhida não foi adequada. 

A modelagem, traz a oportunidade de simulação computacional, pautando-se 

no significado de imitação do funcionamento de um processo e/ou a testagem através 

do ensaio com o uso do computador, celular ou outra máquina de processamento. 

Sendo assim sugere-se como possibilidade de encaminhamento metodológico 

a elaboração de atividades interdisciplinares com os componentes curriculares 

articulada a temática desta disciplina eletiva a partir de conteúdos escolares. 

 

12. AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação tem importante papel na aprendizagem, colocando o 

estudante à frente de diversas oportunidades de demonstrar seus avanços nos 

conhecimentos, e com isso permite que o professor faça uso de estratégias e 

instrumentos diversificados. Não cabe, nesse processo, apenas um instrumento ou 

apenas uma estratégia, porque devemos reconhecer a diversidade nos estilos de 

aprendizagem de cada estudante. 

A avaliação, portanto, deve ser um processo contínuo e de investigação 

permanente, articulando os objetivos de aprendizagem por meio do desenvolvimento 

das competências gerais da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e específicas 

desta disciplina. 

Desta maneira, a avaliação escolar acaba por findar em uma colaboração entre 

educador e educando na busca de conhecimentos científicos colocando a avaliação 

escolar como um processo educativo cuja finalidade é orientar o ensino e facilitar a 

aprendizagem.  

A proposta de avaliação para este componente curricular está pautada na 

resolução de problemas, investigação e modelagem computacional, observando a 

construção do pensamento computacional nas atividades que envolvem ou não o uso 

de computadores, celulares ou outras máquinas de processamento. O educador tem 

a autonomia de selecionar a melhor maneira de avaliar os estudantes, visando à 

progressão destes adolescentes pelo viés da apropriação do conhecimento e o 

compromisso com uma práxis qualificada, para promover uma perspectiva de 
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aprendizagem à procura da resolução de problemas e enfrentamento de superação 

na aprendizagem, a qual deve estar em consonância com realidade social dos 

educandos (SILVA e MORADILLO, 2002). É preciso ter, objetivamente, o que se 

deseja avaliar, como avaliar e para que avaliar. Neste componente, sugere-se que 

após esta reflexão, o educador determine que estratégia avaliativa irá seguir, para que 

o processo ensino e aprendizagem seja atingido e garantido. 

Todos os envolvidos, professores e estudantes, são responsáveis pelo 

processo de avaliação, isso implica pensar que a avaliação no ambiente educativo é 

uma atividade contínua e integrada às atividades de ensino. Iniciando dessa premissa, 

o professor pode obter dados sobre alguns tipos de atividades desenvolvidas em suas 

aulas, tais como, avaliações formais, resolução de problemas, construção de gráficos 

a partir da coleta de dados destas atividades, construção de algoritmos, criação e 

manutenção de sites, blogs e outras redes sociais, conversão de unidades de medidas 

de armazenamento, entre outras. O tratamento progressivo deste acúmulo de 

informações demanda tempo, reflexão e devolutivas para os envolvidos no processo.  

Com isso, entende-se que a avaliação deve ser contínua, formativa e 

processual. Colocando os envolvidos como protagonistas do processo de 

aprendizagem, e entendo os momentos de avaliação como oportunidade contínua 

para a aprendizagem. 

 

13. SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Entende-se recurso didático como sendo os materiais que auxiliam e apoiam o 

processo de ensino e aprendizagem. E, no caso deste componente curricular, tem-se 

que elencar, diante da realidade de cada escola, se o mesmo deverá ser ofertado. 

Diante do exposto, entende-se que a instituição de ensino que optar por ofertar esse 

componente, deverá ter um laboratório de informática fixo ou itinerante, com 

computadores com acesso à internet e com configuração adequada para o 

processamento de dados e lógica de programação. 

Apesar de existirem atividades desplugadas, o uso de computadores, celulares 

ou outras máquinas de processamento é primordial para alcançar todos os objetivos 

e competências específicas esperadas no pensamento computacional. 

Sendo assim, sugerimos como recursos metodológicos: 
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● Atividades desplugadas (sem uso de computadores): situações 

problemas envolvendo desafios de sequências lógicas, atividades de 

criptografia e de decifrar códigos que obedecem um padrão, etc; 

● Atividades plugadas (com uso de computadores, celulares ou máquinas 

de processamento): situações problemas que envolvam a linguagem 

computacional, plataformas digitais que usem atividades que precisem 

de linguagem de programação, jogos digitais, redes sociais, animações, 

entre outros. 
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14. QUADRO ORGANIZADOR  

Habilidades do Eixo 

Estruturante  

Habilidades da Área de 

Conhecimento 
Objetivos de aprendizagem  Sugestão de Conteúdos  

(EMIFCG01)  

Identificar, selecionar, processar 

e analisar dados, fatos e 

evidências com curiosidade, 

atenção, criticidade e ética, 

inclusive utilizando o apoio de 

tecnologias digitais. 

 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, 

conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações 

científicas para criar ou propor 

soluções para problemas 

diversos. 

(EMIFMAT01)  

Investigar e analisar situações problema 

identificando e selecionando 

conhecimentos matemáticos relevantes 

para uma dada situação, elaborando 

modelos para sua representação. 

 

(EMIFMAT04)  

Reconhecer produtos e/ ou processos 

criativos por meio de fruição, vivências e 

reflexão crítica na produção do 

conhecimento matemático e sua 

aplicação no desenvolvimento de 

processos tecnológicos diversos. 

Compreender e utilizar modelos e 
representações adequadas para 
organizar informação e descrever 
processos. Usar diferentes 
técnicas (decomposição, 
generalização, transformação, 
reuso, recursão, refinamento) 
para construir soluções para 
problemas, identificando as 
vantagens do uso destas técnicas 
e as condições para utilizá-las, 
aperfeiçoando e articulando 
saberes escolares. 

- Resolução de problemas, 

representação da informação e 

processos; 

- Desenvolver pensamento 

computacional; 

- Definição de problemas. 

 

(EMIFCG05)  

Questionar, modificar e adaptar 

ideias existentes e criar 

propostas, obras ou soluções 

criativas, originais ou 

inovadoras, avaliando e 

assumindo riscos para lidar com 

as incertezas e colocá-las em 

prática. 

 

(EMIFCG01)  

Identificar, selecionar, processar 

e analisar dados, fatos e 

evidências com curiosidade, 

atenção, criticidade e ética, 

(EMIFMAT05)  

Selecionar e mobilizar intencionalmente 

recursos criativos relacionados à 

Matemática para resolver problemas de 

natureza diversa, incluindo aqueles que 

permitam a produção de novos 

conhecimentos matemáticos, 

comunicando com precisão suas ações 

e reflexões relacionadas a 

constatações, interpretações e 

argumentos, bem como adequando-os 

às situações originais. 

Identificar problemas de diversas 
áreas do conhecimento e criar 
soluções, de forma individual e 
colaborativa, usando 
computadores, celulares e /ou 
outras máquinas processadoras 
de instruções para resolver todo 
ou partes do problema. Criar 
modelos computacionais para 
simular e fazer predições sobre 
diferentes fenômenos e 
processos. 

- Programas e dados; 

- Dado; 

- Informação; 

- Uso crítico da informação; 

- Fluência digital. 
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inclusive utilizando o apoio de 

tecnologias digitais. 

 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, 

conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações 

científicas para criar ou propor 

soluções para problemas 

diversos. 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, 

conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações 

científicas para criar ou propor 

soluções para problemas 

diversos. 

 

(EMIFCG02)  

Posicionar-se com base em 

critérios científicos, éticos e 

estéticos, utilizando dados, fatos 

e evidências para respaldar 

conclusões, opiniões e 

argumentos, por meio de 

afirmações claras, ordenadas, 

coerentes e compreensíveis, 

sempre respeitando valores 

universais, como liberdade, 

democracia, justiça social, 

pluralidade, solidariedade e 

sustentabilidade. 

(EMIFCNT02)  

Levantar e testar hipóteses sobre 

variáveis que interferem na dinâmica de 

fenômenos da natureza e/ou de 

processos tecnológicos, com ou sem o 

uso de dispositivos e aplicativos digitais, 

utilizando procedimentos e linguagens 

adequados à investigação científica. 

Analisar criticamente os 
problemas e soluções para 
identificar não somente se 
existem soluções que podem ser 
automatizadas, mas também ser 
capaz de avaliar a eficiência e a 
correção destas soluções e de 
justificar tanto a adequação das 
soluções aos requisitos quanto às 
escolhas frente às diferentes 
possibilidades de soluções. 

- Análise quantitativa e qualitativa 

de problemas/soluções; 

- Códigos; 

- Codificação em formato digital; 

- Algoritmos: definição; 

- Algoritmos: construção e 

simulação. 

 

(EMIFCG01)  (EMIFMAT01)  Entender o conceito de 
informação e como as 
informações podem ser descritas 

- Dados – codificação da 

informação: 
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Identificar, selecionar, processar 

e analisar dados, fatos e 

evidências com curiosidade, 

atenção, criticidade e ética, 

inclusive utilizando o apoio de 

tecnologias digitais.  

 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, 

conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações 

científicas para criar ou propor 

soluções para problemas 

diversos. 

Investigar e analisar situações problema 

identificando e selecionando 

conhecimentos matemáticos relevantes 

para uma dada situação, elaborando 

modelos para sua representação. 

 (EMIFMAT02)  

Levantar e testar hipóteses sobre 

variáveis que interferem na explicação 

ou resolução de uma situação-problema 

elaborando modelos com a linguagem 

matemática para analisá-la e avaliar sua 

adequação em termos de possíveis 

limitações, eficiência e possibilidades. 

e armazenadas de diferentes 
formas. Compreender a 
importância da informação, e dos 
problemas e soluções 
relacionados à segurança de 
dados. Identificar diferentes 
formas de armazenar dados, e 
como representar, visualizar e 
manipular dados massivos (big 
data). 

- Armazenamento de dados; 

- Tipos de dados; 

- Estruturas de dados: registros e 

listas; 

- Proteção de dados. 

(EMIFCG01)  

Identificar, selecionar, processar 

e analisar dados, fatos e 

evidências com curiosidade, 

atenção, criticidade e ética, 

inclusive utilizando o apoio de 

tecnologias digitais.  

 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, 

conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações 

científicas para criar ou propor 

soluções para problemas 

diversos. 

(EMIFMAT03)  

Selecionar e sistematizar, com base em 

estudos e/ ou pesquisas (bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental 

etc.) em fontes confiáveis, informações 

sobre a contribuição da Matemática na 

explicação de fenômenos de natureza 

científica, social, profissional, cultural, 

de processos tecnológicos, 

identificando os diversos pontos de vista 

e posicionando-se mediante 

argumentação, com o cuidado de citar 

as fontes dos recursos utilizados na 

pesquisa e buscando apresentar 

conclusões com o uso de diferentes 

mídias. 

Identificar os componentes 
básicos de um computador e 
compreender como a informação 
é processada por eles. Entender 
os diferentes níveis de relação 
entre hardware e software. 
Compreender os fundamentos da 
robótica e inteligência artificial. 

- Computador – processamento da 

informação; 

- Hardware e software; 

- Sistema operacional. 
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(EMIFCG01)  

Identificar, selecionar, processar 

e analisar dados, fatos e 

evidências com curiosidade, 

atenção, criticidade e ética, 

inclusive utilizando o apoio de 

tecnologias digitais.  

 

(EMIFCG02)  

Posicionar-se com base em 

critérios científicos, éticos e 

estéticos, utilizando dados, fatos 

e evidências para respaldar 

conclusões, opiniões e 

argumentos, por meio de 

afirmações claras, ordenadas, 

coerentes e compreensíveis, 

sempre respeitando valores 

universais, como liberdade, 

democracia, justiça social, 

pluralidade, solidariedade e 

sustentabilidade. 

(EMIFMAT01)  

Investigar e analisar situações problema 

identificando e selecionando 

conhecimentos matemáticos relevantes 

para uma dada situação, elaborando 

modelos para sua representação. 

 (EMIFMAT02)  

Levantar e testar hipóteses sobre 

variáveis que interferem na explicação 

ou resolução de uma situação-problema 

elaborando modelos com a linguagem 

matemática para analisá-la e avaliar sua 

adequação em termos de possíveis 

limitações, eficiência e possibilidades de 

generalização. 

Entender como se dá a 
comunicação entre diferentes 
dispositivos digitais, como os 
dados são transmitidos. 
Compreender a estrutura e 
funcionamento da internet. Ser 
capaz de avaliar a confiabilidade 
de sistemas computacionais e 
empregar diferentes medidas de 
segurança digital. 

- Redes e internet – distribuição da 

informação; 

- Uso crítico da internet; 

- Fluência digital; 

- Segurança digital. 
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

Projetista mestre: A matemática das edificações 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA:  

2 aulas semanais. 

5. EIXO ESTRUTURANTE:  

Investigação Científica.  

6. ÁREA DO CONHECIMENTO:  

Matemática e suas Tecnologias (MAT). 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS:  

Componentes curriculares de Matemática e Física.  

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR: 

● Preferencialmente, Licenciatura em Matemática ou Física. 

 

9. ABORDAGEM 

Conceitos matemáticos com diferentes aplicações no cotidiano, 

especificamente na área da construção civil ao longo do processo de avanços da 

humanidade, com possibilidades de diálogo com os componentes curriculares de 

História, Geografia, Arte, Química e Biologia. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

A proposta de uma disciplina eletiva intitulada Projetista-Mestre: A Matemática 

nas Edificações pode ser justificada pela relação direta existente entre a história e 

evolução da humanidade devido a necessidade de encontrar um lugar seguro. Desta 

maneira, o homem iniciou no Neolítico com a construção das suas primeiras cabanas 

e provavelmente, por meio de uma noção empírica, preexistente, demonstrou 

conhecimento sobre resistência e estabilidade dos materiais (NÁPOLES NETO, 

1998). Salienta-se que, mediante a história das sociedades, é possível verificar a 

capacidade de observação do ser humano a fim de deduzir que material era mais 

resistente para o tipo de construção que precisava. Leonardo Da Vinci desenvolveu 

projetos para bate-estaca e ensecadeiras, assim como, Galileu Galilei divulgou 
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estudos sobre flexão de vigas demonstrando habilidade para a arte da construção 

(NÁPOLES NETO, 1998).  Nesta perspectiva, as construções de casas, prédios, 

monumentos, entre outros, e o significados específicos em diferentes culturas. Assim, 

esta proposta busca promover a articulação entre a Matemática e suas Tecnologias 

e as demais áreas de conhecimento pautada na  competência geral da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC  (BRASIL, 2018) que trata da formação do estudante para 

exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas; e também, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural. 

Entendendo que as construções e edificações são manifestações culturais 

trazendo as tendências dos diferentes estilos historicamente construídos pela 

humanidade como a moda e o estético de determinado período de tempo, ou ainda 

as manifestações de políticas e culturais encontrados em determinados monumentos 

religiosos e/ou históricos, temos como base a oferta desta disciplina eletiva, como 

oportunidade do trabalho interdisciplinar nas diferentes áreas do conhecimento. O 

diálogo entre essas áreas contribui para a formação cidadã e consciente do jovem da 

atualidade. Compreender essas relações traz para o processo de aprendizagem o 

ideal esperado nessa formação, onde agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, é uma 

competência esperada na educação integral desses jovens. 

Outro ponto a ser levado em consideração é o significado dado aos conteúdos 

das diferentes áreas, colocando a Matemática como uma linguagem capaz de 

perpassar por todas as demais áreas, e como ferramenta para as diferentes 

interpretações, articulando os conteúdos cientificamente estruturados e transpostos 

para o ensino regular. 

Além do contexto histórico, a área da construção civil, se apresenta como 

possibilidade para o mundo do trabalho. Não que o estudante, ao fazer essa 

disciplina, tenha a capacidade de exercer a profissão de construtor, mas pode 

despertar o interesse dos estudantes para essa área de trabalho. E levando em 
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consideração a necessidade da comunidade, pode ser identificado a escassez de 

profissionais dessa área. Com isso, temos ainda a justificativa de que essa disciplina 

pode contribuir para o despertar de um possível projeto de vida dos estudantes. 

Sendo assim a oferta desta disciplina se justifica, pelo fato da interdisciplinaridade 

entre a Matemática e suas tecnologias e as áreas do conhecimento Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, Linguagens  e suas tecnologias, Ciências da Natureza 

e suas tecnologias  e pela contribuição para a formação integral do estudante através 

do diálogo entre diversas áreas do conhecimento. Outrossim, o foco pedagógico do 

eixo estruturante Investigação Científica é a participação e realização de pesquisa 

científica, isto é, faz-se necessário a ampliação de habilidades relacionadas ao pensar 

e ao fazer científico.  Assim, este eixo enfatiza a capacidade dos estudantes de 

investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento 

sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a 

uma ou mais Áreas de Conhecimento (BRASIL, 2009).  

 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta disciplina eletiva não se limita apenas às atividades de cálculos 

matemáticos nas construções civis, mas entendem-se como algo além, onde o 

estudante tem a oportunidade no desenvolvimento das competências gerais da Base 

Nacional Curricular Comum (BNCC), habilidades relacionadas ao eixo estruturante e 

a área de conhecimento partindo dos objetos de aprendizagem e dos conteúdos. 

E para isso é preciso, que o professor desta disciplina, tenha claro a 

necessidade de trazer temas que oportunizem: o desenvolvimento da compreensão 

do avanço histórico da humanidade; o desenvolvimento da capacidade de 

compreender, definir, modelar, comparar, solucionar, automatizar e analisar os 

problemas aliando o pensamento matemático com as possíveis contribuições da 

humanidade; o desenvolvimento da análise criativa com o uso de tecnologias ou não; 

a composição química e as propriedades dos materiais utilizados; fenômenos físicos, 

químicos e biológicos aos quais uma construção está sujeita; o desenvolvimento da 

compreensão do uso adequado de diferentes linguagens; o desenvolvimento da 

habilidade de criar soluções para possíveis problemas; o desenvolvimento da 

capacidade de criar e analisar criticamente e de forma autônoma o contexto que os 

problemas e as soluções estão inseridas; o desenvolvimento da argumentação 

coerente e consistente; o desenvolvimento da construção e análise de situações que 



 

200 
 

necessitem de soluções habitacionais e que instiguem e estimulem o pensamento 

criativo e a cooperatividade entre os envolvidos; o desenvolvimento da ação cidadã 

consciente e responsável. 

Com relação às competências específicas, é preciso ter o foco no 

entendimento dos princípios da Construção Civil e da história da humanidade, na 

formulação, análise e resolução de problemas, aplicação dos fundamentos da 

Construção Civil em diferentes contextos, desenvolvimento de projetos e a 

compreensão do mundo que está inserido. 

Entendemos que para o desenvolvimento das competências citadas acima, os 

encaminhamentos metodológicos devem estar pautados na Modelagem Matemática. 

A modelagem, traz a oportunidade de simulação na resolução de problemas 

envolvendo preceitos da construção civil ao longo dos avanços da humanidade. 

Sendo assim sugere-se como possibilidade de encaminhamento metodológico 

a elaboração de atividades interdisciplinares com os componentes curriculares 

articulada a temática desta disciplina eletiva a partir de conteúdos escolares. Entre as 

possibilidades de encaminhamentos metodológicos está a pesquisa científica sobre 

como transformar a escola onde o estudante está inserido em uma escola 

sustentável. O professor pode solicitar uma maquete sobre o Projeto Escola 

Sustentável, sendo necessário que os estudantes perpassem por todas as etapas de 

elaboração da maquete e da pesquisa sobre a viabilidade de transformar a escola em 

uma escola sustentável.  

 

12. AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação tem importante papel na aprendizagem, colocando o 

estudante à frente de diversas oportunidades de demonstrar seus avanços nos 

conhecimentos, e com isso permite que o professor faça uso de estratégias e 

instrumentos diversificados. Não cabe, nesse processo, apenas um instrumento ou 

apenas uma estratégia, porque devemos reconhecer a diversidade nos estilos de 

aprendizagem de cada estudante. 

A avaliação, portanto, deve ser um processo contínuo e de investigação 

permanente, articulando os objetivos de aprendizagem por meio do desenvolvimento 

das competências gerais da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e específicas 

desta disciplina. 
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Desta maneira, a avaliação escolar acaba por findar em uma colaboração entre 

educador e educando na busca de conhecimentos científicos colocando a avaliação 

escolar como um processo educativo cuja finalidade é orientar o ensino e facilitar a 

aprendizagem.  

A proposta de avaliação para este componente curricular está pautada na 

modelagem matemática, observando simulação de problemas cotidianos voltados 

para a construção civil, bem como a valorização e compreensão do avanço da 

humanidade através das manifestações culturais encontradas na construção dos 

monumentos e edificações. O educador tem a autonomia de selecionar a melhor 

maneira de avaliar os estudantes, visando à progressão destes adolescentes pelo 

viés da apropriação do conhecimento e o compromisso com uma práxis qualificada, 

para promover uma perspectiva de aprendizagem à procura da resolução de 

problemas e enfrentamento de superação na aprendizagem, a qual deve estar em 

consonância com realidade social dos educandos. É preciso ter, objetivamente, o que 

se deseja avaliar, como avaliar e para que avaliar. Neste componente, sugere-se que 

após esta reflexão, o educador determine que estratégia avaliativa irá seguir, para 

que o processo ensino e aprendizagem seja atingido e garantido. 

Todos os envolvidos, professores e estudantes, são responsáveis pelo 

processo de avaliação, isso implica pensar que a avaliação no ambiente educativo é 

uma atividade contínua e integrada às atividades de ensino. Iniciando dessa 

premissa, o professor pode obter dados sobre alguns tipos de atividades 

desenvolvidas em suas aulas, tais como, avaliações formais, resolução de problemas, 

simulações de planejamento e construção de edificações, criação de plantas baixas, 

de fachadas, conversão de unidades de medidas, entre outras. O tratamento 

progressivo deste acúmulo de informações demanda tempo, reflexão e devolutivas 

para os envolvidos no processo.  

Com isso, entende-se que a avaliação deve ser contínua, formativa e 

processual. Colocando os envolvidos como protagonistas do processo de 

aprendizagem, e entendendo os momentos de avaliação como oportunidade contínua 

para a aprendizagem. 

 

13.  SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 
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Entende-se recurso didático como sendo os materiais que auxiliam e apoiam 

o processo de ensino aprendizagem. E, no caso deste componente curricular, tem-se 

que elencar, diante da realidade de cada escola, se o mesmo deverá ser ofertado.  

Sendo assim, sugerimos como recursos metodológicos, atividades que sejam 

voltadas para a construção de plantas baixas, observação dos elementos das 

fachadas com o contexto histórico que estão inseridas, impactos ambientais, entre 

outras. 
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14. QUADRO ORGANIZADOR 

Habilidades do Eixo Estruturante 
Habilidades da Área de 
Conhecimento 

Objetivos de aprendizagem Sugestão de conteúdos 

(EMIFCG01)  
Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, criticidade 
e ética, inclusive utilizando o apoio de 
tecnologias digitais. 
 

Matemática e suas tecnologias 
 
(EMIFMAT01)  
Investigar e analisar situações 
problema identificando e 
selecionando conhecimentos 
matemáticos relevantes para uma 
dada situação, elaborando modelos 
para sua representação.  
 
------------------ 
Ciências da Natureza e suas 
tecnologias 
 
(EMIFCNT01)  
Investigar e analisar situações 
problema e variáveis que interferem 
na dinâmica de fenômenos da 
natureza e/ ou de processos 
tecnológicos, considerando dados e 
informações disponíveis em 
diferentes mídias, com ou sem o uso 
de dispositivos e aplicativos digitais. 

Compreender os avanços da 
humanidade e identificar os elementos 
encontrados nas construções dos 
monumentos históricos como: 
fachada, estilo, cores, divisões de 
ambientes, entorno, entre outros. 

- Localização cronológica;  
 
- Proporcionalidade;  
 
- Geometria plana e espacial;  
 
- História das construções em 
diferentes épocas da evolução 
humana. 
 
 
 
 

(EMIFCG01)  
Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, criticidade 
e ética, inclusive utilizando o apoio de 
tecnologias digitais. 
 

Matemática e suas tecnologias 
 
(EMIFMAT02)  
Levantar e testar hipóteses sobre 
variáveis que interferem na 
explicação ou resolução de uma 
situação-problema elaborando 
modelos com a linguagem 
matemática para analisá-la e avaliar 
sua adequação em termos de 
possíveis limitações, eficiência e 
possibilidades de generalização. 

Compreender e identificar cálculos e 
estratégias adequadas para a 
resolução de problemas envolvendo 
preceitos da construção civil. 

- Geometria Plana e Espacial;  
 
- Conjunto dos Números Reais; 
 
- O número Pi;  
 
- Círculo e circunferência;  
 
- Proporcionalidade;  
 
- Planificações;  
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----------------- 
Ciências da Natureza e suas 
tecnologias 
 
(EMIFCNT02)  
Levantar e testar hipóteses sobre 
variáveis que interferem na dinâmica 
de fenômenos da natureza e/ou de 
processos tecnológicos, com ou sem 
o uso de dispositivos e aplicativos 
digitais, utilizando procedimentos e 
linguagens adequados à 
investigação científica. 

- Vistas;  
 
- Sistemas de força;  
 
- Leis de Newton. 
 
 
 

(EMIFCG01)  
Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, criticidade 
e ética, inclusive utilizando o apoio de 
tecnologias digitais. 
 

Ciências da Natureza e suas 
tecnologias 
 
(EMIFCNT03)  
Selecionar e sistematizar, com base 
em estudos e/ou pesquisas 
(bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes 
confiáveis, informações sobre a 
dinâmica dos fenômenos da 
natureza e/ou de processos 
tecnológicos, identificando os 
diversos pontos de vista e 
posicionando-se mediante 
argumentação, com o cuidado de 
citar as fontes dos recursos utilizados 
na pesquisa e buscando apresentar 
conclusões com o uso de diferentes 
mídias. 

Compreender os elementos químicos 
e de resistência, bem como elencar os 
materiais utilizados na construção de 
edificações. 

- Operações com números Reais;  
 
- Funções;  
 
- Reações químicas;  
 
- Resistência de materiais. 
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1. TÍTULO DA DISCIPLINA ELETIVA:  

“Pro-player” e a lógica matemática 

2. ETAPA DE ENSINO:  

Ensino Médio. 

3. ORGANIZAÇÃO: 

Disciplina semestral. 

4. CARGA HORÁRIA: 

1 aula semanal. 

5. EIXO ESTRUTURANTE: 

Investigação científica. 

6. ÁREA DE CONHECIMENTO: 

● Matemática e suas tecnologias 

● Linguagens e suas tecnologias 

● Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

7. COMPONENTES CURRICULARES RELACIONADOS: 

Componentes curriculares de Matemática, Língua Portuguesa, LEM, 

Educação Física, Arte e Sociologia. 

8. PERFIL/FORMAÇÃO EXIGIDA PARA O PROFESSOR 

● Preferencialmente, Licenciatura em Matemática ou Letras ou Educação Física 

ou Artes (Teatro; Música; Dança; Artes Visuais) ou Sociologia ou Ciências 

Sociais. 

● Professores que apresentem conhecimentos em tecnologias digitais e jogos; 

● Professores com apropriação das tecnologias educacionais, conhecimentos 

sócio científicos, que consiga desenvolver atividades de estímulo ao raciocínio 

lógico.  

 

9. ABORDAGEM 

Raciocínio lógico matemático com envolvimento em jogos. 

 

10. JUSTIFICATIVA 

A oferta dessa disciplina tem como justificativa o fato de que o raciocínio 

lógico matemático está presente em diversas áreas do conhecimento, e acima 

de tudo em todas as situações vividas no cotidiano. O “se” e “então”, inicia no 
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pensamento do jovem funções executivas extremamente importantes para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Os jogos oferecem estímulos e motivação para o desenvolvimento da 

capacidade de comunicar-se, fortalecendo as relações interpessoais. É um 

momento de troca de informações, da necessidade de argumentação, da 

colaboração mútua e da oportunidade de interação social. 

Na inclusão de uma disciplina que trabalhe o jogo como estratégia do 

desenvolvimento do raciocínio lógico temos as habilidades de abstração, 

observação de padrões e análise de resultados. 

Além disso, entende-se que o raciocínio lógico pode ser desenvolvido 

através de jogos físicos ou digitais, levando em consideração a necessidade e a 

realidade de cada comunidade. 

Sendo assim a disciplina de “‘Pro-player’ e a lógica matemática” contribui 

para formação do jovem da atualidade, permitindo a compreensão da 

necessidade de ter capacidade para resolver problemas através do pensamento 

divergente e “fora da caixa”, atuando de forma consciente e crítica na 

comunidade que se encontra.  

 

11. POSSIBILIDADES DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

A disciplina de “‘Pro-player’ e a lógica matemática” não se limita apenas às 

atividades com uso de computadores, celulares ou outros equipamentos 

eletrônicos, mas entendem-se como algo além, onde o estudante tem a 

oportunidade no desenvolvimento das competências gerais da Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC).  

E para isso é preciso, que o professor mediador desta disciplina, tenha claro 

a necessidade de trazer temas que oportunizem: o exercício da curiosidade 

intelectual, recorrendo aos conhecimentos de diversas áreas para investigar, 

refletir, analisar criticamente, estimular a criatividade, resolver e criar soluções 

para os problemas propostos; a utilização de diferentes linguagens – verbal, 

corporal, visual, sonora e digital para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos; a argumentação 

baseada em fatos, dados e informações confiáveis, formulando, negociando e 

defendendo ideias, pontos de vistas e decisões que sejam comuns ao grupo, 
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respeitando a diversidade cultural e de conhecimento; conhecimento individual e 

de preservação da sua saúde física e emocional. 

Com relação às competências específicas, é preciso ter o foco no 

entendimento dos princípios dos jogos de raciocínio lógico, na formulação, 

análise e resolução de problemas, aplicação dos fundamentos do diálogo e 

argumentação em diferentes contextos, resolução de problemas e a 

compreensão do mundo que está inserido. 

Entendemos que para o desenvolvimento das competências citadas acima, 

os encaminhamentos metodológicos devem estar pautados na Resolução de 

problemas e Investigação. 

Tanto para a Resolução de problemas quanto para Investigação podemos 

nos pautar em atividades que oportunizem basicamente 4 fases. A primeira fase 

está relacionada com a capacidade de compreender o problema, percebendo 

com clareza as necessidades envolvidas. A segunda, é a fase onde, 

relacionamos os itens envolvidos, traçando possíveis estratégias de resolução. 

Na terceira fase, é a fase de execução das estratégias elencadas. E por fim a 

quarta fase, temos a fase da análise dos resultados. Esta última fase é de 

extrema importância, pois, é através da análise dos resultados que verificamos 

se será necessário ou não retomar o ciclo estipulado, caso seja constatado que 

a estratégia escolhida não foi adequada. 

Sendo assim sugere-se como possibilidade de encaminhamento 

metodológico a elaboração de atividades interdisciplinares com os componentes 

curriculares articulada a temática desta disciplina eletiva a partir de conteúdos 

escolares. 

 

12. AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação tem importante papel na aprendizagem, 

colocando o estudante à frente de diversas oportunidades de demonstrar seus 

avanços nos conhecimentos, e com isso permite que o professor faça uso de 

estratégias e instrumentos diversificados. Não cabe, nesse processo, apenas 

um instrumento ou apenas uma estratégia, porque devemos reconhecer a 

diversidade nos estilos de aprendizagem de cada estudante. 

A avaliação, portanto, deve ser um processo contínuo e de investigação 

permanente, articulando os objetivos de aprendizagem por meio do 
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desenvolvimento das competências gerais da Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC) e específicas desta disciplina. 

Desta maneira, a avaliação escolar acaba por findar em uma colaboração 

entre educador e educando na busca de conhecimentos científicos colocando a 

avaliação escolar como um processo educativo cuja finalidade é orientar o ensino 

e facilitar a aprendizagem.  

A proposta de avaliação para este componente curricular está pautada na 

resolução de problemas e investigação, observando a aplicação da lógica nas 

atividades que envolvem ou não o uso de computadores, celulares ou 

dispositivos eletrônicos. O educador tem a autonomia de selecionar a melhor 

maneira de avaliar os estudantes, visando à progressão destes adolescentes 

pelo viés da apropriação do conhecimento e o compromisso com uma práxis 

qualificada, para promover uma perspectiva de aprendizagem à procura da 

resolução de problemas e enfrentamento de superação na aprendizagem, a qual 

deve estar em consonância com a realidade social dos educandos. É preciso ter, 

objetivamente, o que se deseja avaliar, como avaliar e para que avaliar. Neste 

componente, sugere-se que após esta reflexão, o educador determine que 

estratégia avaliativa irá seguir, para que o processo ensino-aprendizagem seja 

atingido e garantido. 

Todos os envolvidos, professores e estudantes, são responsáveis pelo 

processo de avaliação, isso implica pensar que a avaliação no ambiente 

educativo é uma atividade contínua e integrada às atividades de ensino. 

Iniciando dessa premissa, o professor pode obter dados sobre alguns tipos de 

atividades desenvolvidas em suas aulas, tais como, avaliações formais, 

resolução de problemas, construção de gráficos e esquemas a partir da coleta 

de dados observados nos jogos propostos, construção de regras e jogos de 

tabuleiros ou cartas, entre outras. O tratamento progressivo deste acúmulo de 

informações demanda tempo, reflexão e devolutivas para os envolvidos no 

processo.  

 Com isso, entende-se que a avaliação deve ser contínua, formativa e 

processual. Colocando os envolvidos como protagonistas do processo de 

aprendizagem, e entendo os momentos de avaliação como oportunidade 

contínua para a aprendizagem. 
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13. SUGESTÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 

Entende-se recurso didático como sendo os materiais que auxiliam e apoiam 

o processo de ensino aprendizagem. E, no caso deste componente curricular, 

tem-se que elencar, diante da realidade de cada escola, se o mesmo deverá ser 

ofertado. Diante do exposto, entende-se que a instituição de ensino que optar 

por ofertar esse componente, deverá ter um laboratório de informática fixo ou 

itinerante, com computadores com acesso a internet e com configuração 

adequada para o desenvolvimento de jogos digitais. 

Apesar de existirem atividades desplugadas, o uso de computadores, 

celulares ou outros dispositivos eletrônicos é primordial para alcançar todos os 

objetivos e competências específicas esperadas no desenvolvimento do pro-

player. 

Sendo assim, sugerimos como recursos metodológicos: 

● Atividades desplugadas (sem uso de computadores): situações 

problemas envolvendo desafios de sequências lógicas, atividades de 

criptografia e de decifrar códigos que obedecem um padrão, jogos de 

RPG, jogos de tabuleiro ou de cartas, etc. 

● Atividades plugadas (com uso de computadores, celulares ou outros 

dispositivos eletrônicos): jogos digitais, plataformas digitais que usam 

jogos digitais, entre outros. 
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14. QUADRO ORGANIZADOR 

 

Habilidades do Eixo  Habilidades da Área  Objetivos de aprendizagem  Sugestão de conteúdos  

(EMIFCG01)  

Identificar, selecionar, processar 

e analisar dados, fatos e 

evidências com curiosidade, 

atenção, criticidade e ética, 

inclusive utilizando o apoio de 

tecnologias digitais.  

 

(EMIFCG02)  

Posicionar-se com base em 

critérios científicos, éticos e 

estéticos, utilizando dados, fatos 

e evidências para respaldar 

conclusões, opiniões e 

argumentos, por meio de 

afirmações claras, ordenadas, 

coerentes e compreensíveis, 

sempre respeitando valores 

universais, como liberdade, 

democracia, justiça social, 

pluralidade, solidariedade e 

sustentabilidade.  

 

(EMIFCG03) 

Utilizar informações, 

conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações 

científicas para criar ou propor 

soluções para problemas 

diversos. 

 

(EMIFMAT01)  

Investigar e analisar situações 

problema identificando e selecionando 

conhecimentos matemáticos relevantes 

para uma dada situação, elaborando 

modelos para sua representação. 

 

(EMIFMAT02)  

Levantar e testar hipóteses sobre 

variáveis que interferem na explicação 

ou resolução de uma situação-

problema elaborando modelos com a 

linguagem matemática para analisá-la e 

avaliar sua adequação em termos de 

possíveis limitações, eficiência e 

possibilidades de generalização. 

 

(EMIFLGG02)  

Levantar e testar hipóteses sobre a 

organização, o funcionamento e/ou os 

efeitos de sentido de enunciados e 

discursos materializados nas diversas 

línguas e linguagens (imagens estáticas 

e em movimento; música; linguagens 

corporais e do movimento, entre 

outras), situando-os no contexto de um 

ou mais campos de atuação social e 

utilizando procedimentos e linguagens 

adequados à investigação científica. 

 

(EMIFCHSA06)  

Argumentar de forma coerente e 

concisa uma ideia e/ou uma estratégia 

de resolução de problemas. 

 

Elencar estratégias de resolução de 

um problema, levando em 

consideração os elementos físicos 

envolvidos. 

 

Compreender, eleger e obedecer as 

regras envolvidas no jogo, utilizando-

se de ações físicas ou psico-cognitivas 

para atingir o objetivo do jogo. 

 

Compreender e elencar estratégias de 

lógica para a resolução de um 

problema 

- Jogos cooperativos; RPG; Jogos 
digitais 
 

- Pensamento computacional; 

- Definição de problemas; 

- Definição de Dado; 

- Definição de Informação; 

- Definição de Ciência e Lógica; 

- Raciocínio Lógico; 

- Desenvolvimento de jogos com 

linguagem visual de programação 

(Scratch). 

- Desenvolvimento de jogos com 

linguagem desplugada (jogos de 

tabuleiro). 

 

 

 

 

 



 

212 
 

(EMIFCG05)  

Questionar, modificar e adaptar 

ideias existentes e criar 

propostas, obras ou soluções 

criativas, originais ou inovadoras, 

avaliando e assumindo riscos 

para lidar com as incertezas e 

colocá-las em prática. 

Propor e testar soluções éticas, 

estéticas, criativas e inovadoras para 

problemas reais relacionados a temas e 

processos de natureza histórica, social, 

econômica, filosófica, política e/ou 

cultural, em âmbito local, regional, 

nacional e/ ou global. 

 

(EMIFCHSA06)  

Propor e testar soluções éticas, 

estéticas, criativas e inovadoras para 

problemas reais relacionados a temas e 

processos de natureza histórica, social, 

econômica, filosófica, política e/ou 

cultural, em âmbito local, regional, 

nacional e/ ou global. 
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