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GOIÂNIA – GOIÁS 



ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ao 5º Ano 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 As teorias pedagógicas que influenciaram a tradição educacional 

brasileira contribuem para uma proposta atual que permita restituir aspectos positivos 

desta prática anterior em relação ao desenvolvimento e a aprendizagem, realizando 

uma revisão das mesmas à luz dos avanços ocorridos nas produções teóricas, nas 

investigações e em fatos que se tornam visíveis nas experiências educativas mais 

recentes realizadas em diferentes estabelecimentos educacionais do Brasil. 

 

Atualmente, as principais propostas reconhecem a importância da 

participação real, efetiva, enfim, construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da 

intervenção do professor no papel de mediador para a aprendizagem de conteúdos 

específicos que oportunizem o desenvolvimento de todas aquelas capacidades 

indispensáveis à formação dos indivíduos. Desta forma, o que se objetiva é que o aluno 

possa ser sujeito de sua própria formação, através de um processo interativo em que da 

mesma maneira o professor se veja como sujeito de conhecimento. 

 

Embora a escola da atualidade seja fruto da escola tradicional, acreditamos no 

ser humano, em seu potencial de desenvolvimento individual, na sua capacidade de 

realizar grandes e necessárias transformações na sociedade, lutando pelos seus direitos 

de cidadão. Enquanto existir a humanidade haverá razões e motivos para comprometer-

nos com a educação. 

 

Lamentavelmente, nem sempre atuamos de acordo com aquilo que realmente 

acreditamos, mas são essas crenças que nos impulsionam a buscar uma educação mais 

verdadeira, dentre elas: 

 

 - acreditamos no ser humano como criatura merecedora de toda nossa 

dedicação; 



 - que toda pessoa é suscetível de mudança substanciais se puder contar 

com o Auxilio de um mediador;   

 - que a inteligência pode crescer e desenvolver-se; 

 - que podemos contradizer todo determinismo genético, pois o ser 

humano pode crescer, mudar, enfim, transformar a si mesmo, se tiver às oportunidades 

certas, no momento adequado; 

    - que podemos elevar o potencial de aprendizagem; 

 - que a medição é o meio indispensável para a transmissão de valores. 

 

 Apesar de sabermos o que queremos, levar o aluno a ser sujeito de sua história, 

construindo seu conhecimento e participando dignamente da sociedade, encontramos 

uma dicotomia entre a educação real e a ideal. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1º ao 9º Ano  

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

- Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício 

de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para 

si mesmo respeito. 

- Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tornar decisões 

coletivas; 

- Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e o sentimento de pertinência ao país. 

- Conhecer e valorizar a plenitude do patrimônio sócio cultural brasileiro, bem como 

aspectos sócios culturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de 

etnia ou outras características individuais e sociais; 



- Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 

seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do 

ambiente; 

- Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em 

suas capacidades afetiva, física, cognitiva e ética, estética, de inter-relação pessoal e de 

inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício 

da cidadania; 

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

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 

relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

- Utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal – 

como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir as 

produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo as diferentes 

intenções de comunicação; 

- Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos; 

-Questionar a realidade formulando problemas e tratando de resolve-los, utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise 

critica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

- Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-las com eficácia em 

instancias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos –tantos orais com 

escritos – coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se 

propõem e aos assuntos tratados; 

- Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais de variedade lingüística 

valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa 

de que participam; 

- Conhecer e respeitar as diferentes variedades lingüísticas do português falado; 



- Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes 

situações de participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções 

de quem os produz; 

- Valorizar a leitura com fonte de informação social, interpretando-os corretamente e 

inferindo as intenções de quem os produz; 

- Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder 

para ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos textos: 

identificar aspectos relevantes; elaborar roteiros; organizar notas; compor textos 

coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes; fazer resumos, índices e 

esquemas, etc; 

- Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais e 

opiniões, bem com de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os 

quando necessários; 

- Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para 

expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica; 

- Conhecer e analisar criticamente os usos da língua com veículo de valores 

preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. 

 

ARTE 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Nesse sentido, o ensino da Arte deverá organizar-se de modo que, ao final do 

ensino fundamental, os alunos sejam capazes de: 

 

-Expressar e saber comunicar-se em artes mantendo uma atitude de busca pessoal e/ou 

coletiva, articulando a percepção, a imaginação a sensibilidade e a reflexão ao realizar 

e fruir produções artísticas; 

-Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em Arte (Artes 

Visuais, Dança, Música Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de modo a 

utilizá-los nos trabalhos pessoais; 

- Edificar uma, relação de autoconfiança com a produção artística pessoal, respeitando 

a própria produção e a dos colegas, no percurso de criação que obriga uma 

multiplicidade de procedimentos e soluções; 



- Compreender e saber identificar a arte como fato histórico contextualizado nas 

diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes 

no entorno, assim com as demais do patrimônio cultural e do universo natural, 

identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos; 

- Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, 

exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando arte de modo sensível; 

-Compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do 

artista, reconhecendo, em sua própria experiência de aprendiz, aspectos do processo 

percorrido pelo artista; 

- Buscar e sabe organizar informações sobre a arte em contato com artistas, 

documentos, acervos nos espaços da escola e fora dela (livros, revistas, jornais, 

ilustrações, vídeos, discos, cartazes) e acervos públicos (museus, galerias, centros de 

cultura, biblioteca, fonotecas, videotecas, cinematecas), reconhecendo e 

compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na 

história das diferentes culturas e etnias. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Espera-se ao final do Ensino Fundamental os alunos sejam capazes de: 

 

- Participar de atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e desempenho de si 

próprio e dos outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou 

sociais; 

- Conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura 

corporal de Brasil e do mundo, percebendo-as com recurso valioso para integração 

entre pessoas e entre diferentes grupos sociais; 

- Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e 

esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 

- Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis de 

higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a 

própria saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coletiva; 



- Solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e 

dosando o esforço em um nível compatível com as possibilidades, considerando que o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento, não as aceitando para si nem para os outros, 

reivindicando condições de vidas dignas; 

- Conhecer a diversidade de padrões de saúde beleza e estética corporal que existem 

nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que 

são produzidos, analisando criticamente os padrões divulgados pela mídia e evitando o 

consumismo e o preconceito; 

- Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem com reivindicar 

locais, adequados para promover atividades corporais de lazer, reconhecendo-as como 

uma necessidade básica do ser humano e um direito do cidadão. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

OBJETIVOS GERAIS 

As finalidades do ensino de matemática indicam como objetivos do ensino 

fundamental, levar o aluno a: 

- Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico 

da matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas; 

- Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos do ponto de vista do 

conhecimento e estabelecer o maior número possível de relações entre eles, utilizando 

para isso o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, 

estatístico, combinatório, probabilístico), selecionar, organizar e produzir informações 

relevantes, pra interpretá-las avaliá-las criticamente; 

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

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

analogia, estimativa e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem com 

instrumentos tecnológicos disponíveis; 

- Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar 

resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da 



linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações 

matemáticas; 

- Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses 

temas conhecimentos de outras áreas curriculares; 

- Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a auto-estima e a perseverança na busca de soluções; 

- Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca 

de soluções para problemas propostos, identificando aspectos conceptuais ou não na 

discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com 

eles. 

 

HISTÓRIA 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Espera-se que, ao término do ensino fundamental, os alunos gradativamente 

possam ler compreender sua realidade, posicionar-se fazer escolhas e agir 

criteriosamente. Nesse sentido, os alunos deverão ser capazes de: 

- Identificar o próprio grupo de convívio e a relação que estabelecem com outros 

tempos e espaços; 

- Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes permitiam localizar 

acontecimento numa multiplicidade de tempo, de modo a localizar acontecimento 

numa multiplicidade de tempo, de modo a formular explicações para algumas questões 

do presente e do passado; 

- Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos 

e espaços, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, 

reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles; 

- Reconhecer mudanças e permanências nas vivências humanas, presentes na sua 

realidade e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e no espaço; 

- Questionar sua realidade, identificando alguns de seus problemas e refletindo sobre 

algumas de suas possíveis soluções, reconhecendo formas de atuação políticas 

institucionais e organizações coletivas da sociedade civil; 

- Utilizar método de pesquisa e de produção de textos de conteúdo histórico, 

aprendendo a ler diferentes registros escritos, iconográficos, sonoros; 



- Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade, reconhecendo-a como 

um direito dos povos e indivíduos e como um elemento de fortalecimento da 

democracia; 

GEOGRAFIA 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Espera-se que, ao término do Ensino Fundamental, os alunos construam um 

conjunto de conhecimento referente a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à 

geografia, que lhes permitam ser capazes de: 

 

- Conhecer a organização do espaço geográfico e funcionamento da natureza em suas 

múltiplas relações, de modo a compreender o papel das sociedades em sua construção 

e na produção do território, da paisagem e do lugar. 

- Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências em 

diferentes espaços e tempos, de modo a construir referencias que possibilitem uma 

participação prepositiva e reativa nas questões sócio-ambientais locais; 

- Compreender a capacidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em 

suas dinâmicas e interações; 

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

avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas 

decorrentes de conflitos e acordos, que ainda não são usufruídas por todos os seres 

humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-las; 

- Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação sobre o espaço geográfico e as diferentes paisagens; 

- Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e representar a 

especialidade dos fenômenos geográficos; 

 

CIÊNCIAS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

O ensino de Ciências deverá então se organizar de forma que, ao final do Ensino 

Fundamental, os alunos tenham as seguintes capacidades: 

- Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformação do mundo em que vive; 



- Identificar relações entre conhecimento cientifico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em evolução histórica; 

- Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de 

elementos das ciências, colocando em prática, conceitos, procedimentos e atitudes 

desenvolvidos no aprendizado escolar; 

- Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempos sistema, equilíbrio e vida; 

- Saber utilizar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para coleta, 

organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 

- Valorizar o trabalho em gruo, sendo capaz de ação critica cooperativa para 

construção coletiva do conhecimento; 

- Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela 

ação coletiva; 

- Compreender a tecnologia com meio para suprir necessidade humana, distinguindo 

usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SÍNTESE DO CURRÍCULO PLENO 

ENSINO MÉDIO  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Colégio propõe uma pratica educativa, visando o resgate e melhoria 

da qualidade de ensino. 

Para isso é de suma importância a participação e o envolvimento da 

coordenação pedagógica, direção, corpo docente, corpo discente, para alcançarmos 

com eficácia nossos objetivos. 

É indispensável para o bom funcionamento do colégio a eficiência do 

trabalho educativo, resultando em grande parte da organização estrutural, do 

acompanhamento, da revisão, do planejamento e da infra-estrutura, sólida e funcional. 

Nosso colégio tem a finalidade de proporcionar ao aluno conteúdo de 

ensino de modo que possam elaborar novos conhecimentos, não no abstrato, mas na 

compreensão cientifica do real. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

- A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

- A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

- O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

- A compreensão dos fundamentos científicos-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a pratica, no ensino de cada disciplina. 



 

 

 

 

 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações especifica 

- Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em 

situações intersubjetivas, que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os 

contextos e estatutos dos interlocutores; e colocar-se como protagonista no processo de 

produção/ recepção. 

- Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização de mundo e da própria identidade. 

- Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para a sua vida. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando 

textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das 

manifestações, de acordo com as condições de produção/recepção (intenção, época, 

local, interlocutores participantes da criação e propagação de idéias e escolhas, 

tecnologias disponíveis etc.) 

- Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o 

patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no 

eixo temporal e espacial. 

- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos. 

- Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 

informações, a outras culturas e grupos sociais. 



- Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associa-las 

aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que 

se propõem a solucionar. 

- Entender a natureza das tecnologias da informação com integração de diferentes 

meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que elas 

exercem na sua relação com as demais tecnologias. 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Considerar a linguagem e suas manifestações como fontes de legitimação de acordos 

e condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão de 

sentidos, emoções e experiências do ser humano na vida social. 

- Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de 

organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 

comunicação e informação. 

- Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos 

sociais, em suas esferas de socialização; usufruir o patrimônio nacional e internacional, 

com as suas diferentes visões de mundo, e construir categorias de diferenciação, 

apreciação e criação. 

- Entender o impacto das tecnologias da comunicação na sua vida, nos processos de 

produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da 

linguagem verbal. 

- Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

- Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes da vida. 



 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

 

- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos, 

mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de 

produção, recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 

propagação das idéias e escolhas, tecnologias disponíveis). 

- Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do 

imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações 

preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial. 

- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus 

códigos sociais, contextuais e lingüísticos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas 

sociais e como representação simbólica de experiências humanas manifestas nas 

formas de sentir, pensar e agir na vida social. 

- Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, 

na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 

social. 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 

- Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o 

vocábulo que melhor reflita a idéia que pretende comunicar. 

- Utilizar os mecanismos de coerências e coesão na produção oral e/ou escrita. 

- Utilizar as estratégias verbais e não-verbais para compensar as falhas, favorecer a 

efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e leitura. 



- Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso à 

informação a outras culturas e grupos sociais. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Compreender de que sua forma determinada expressão pode ser interpretada em 

razão de aspectos sociais e/ou culturais. 

- Analisar os recursos expressivos da língua verbal, relacionando textos/contextos 

mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de 

produção/recepção, (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 

propagação de idéias e escolhas, tecnológicas, disponíveis). 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Saber distinguir as variantes lingüísticas. 

- Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de se, pensar, agir e 

sentir de quem os produz. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade 

para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de 

movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos 

sobre a cultura corporal. 

- Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 

importância delas na vida do cidadão. 

- Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças 

individuais e procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se 

propôs. 



- Reconhecer na convivência e nas práticas pacificas, maneiras eficazes de crescimento 

coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes 

pontos de vista postos em debate. 

 - Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto 

objeto de pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 

modificar as atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões 

físicas. 

- Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, aplicando-

as em suas práticas corporais. 

- Refletir sobre as informações especificas da cultura corporal, sendo capaz de 

discerni-las e reinterpretá-las em bases cientificas, adotando uma postura autônoma, na 

seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde. 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e 

valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 

 

ARTE 

 

- Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte 

(música, arte visuais, dança, teatro, artes audiovisuais). 

- Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição 

quanto à análise técnica. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

- Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de Arte – em suas 

múltiplas funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com 



patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua 

dimensão sócio-histórica. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Desenvolver a capacidade de comunicação. 

 - Ler e interpretar textos de interesse cientifico e tecnológico. 

- Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones...) 

- Exprimir-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta. 

- Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar 

conclusões. 

- Utilizar as tecnologias básicas de redação e informação, como computadores. 

- Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a 

produção, análise e interpretação de resultados de processos e experimentos científicos 

e tecnológicos. 

- Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para aperfeiçoamento da 

leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

- Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou 

algebricamente relacionados a contextos sócio-econômicos, científicos ou cotidianos. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

Desenvolver a capacidade questionar processos naturais e tecnológicos identificando 

regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções. Desenvolver o 

raciocínio e a capacidade de aprender. 

 

- Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já enunciadas. 

- Desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais. 

- Utilizar instrumentos de medição e de cálculo. 



- Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-

problema. 

- Formular hipótese e prever resultados. 

- Elaborar estratégias de enfretamento das questões. 

- Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações. 

- Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais. 

- Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e 

sociais e utilizar instrumentos adequados para medida, determinação de amostras e 

cálculo de probabilidades. 

- Fazer uso dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia para explicar o 

mundo natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas. 

- Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

Compreender e utilizar a ciência, como elemento de interpretação e intervenção, e a 

tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático. 

 

- Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e 

equacionar questões sociais e ambientais. 

- Associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema produtivo 

e dos serviços. 

- Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na 

vida humana de transformar o meio. 

- Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigma, relacionando o 

desenvolvimento cientifico com a transformação da sociedade. 

- Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se 

propuser e se propõe solucionar. 

- Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua vida 

pessoal, nos processo de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 

social. 



 

BIOLOGIA 

  

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

- Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observando em 

microscópio ou a olho nu. 

- Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia. 

- Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido, através de 

textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquete, etc. 

- Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura 

de texto, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em estudo. 

- Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando conceitos, 

identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

- Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais, etc. 

- Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) na 

compreensão de fenômenos.  

- Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico. 

 - Selecionar e utilizar metodologias cientificas adequadas para a resolução de 

problemas, fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de 

dados coletados. 

- Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, 

utilizando elementos da Biologia. 

Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de aprendizado (existencial 

ou escolar) 

 - Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas par o entendimento de fatos ou 

processos biológicos (lógica externa). 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 



- Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da 

conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e 

tecnológicos. 

- Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do 

senso comum relacionados a aspectos biológicos. 

- Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por 

ele produzidas no seu ambiente. 

- Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e à 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 

- Identificar as relações entre conhecimento cientifico e o desenvolvimento 

tecnológico, considerando a preservação da vida. As condições de vida e as 

concepções de desenvolvimento sustável. 

 

FÍSICA 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. Compreender 

manuais de instalação e utilização de aparelhos. 

- Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática 

e discursiva entre si. 

- Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elemento de sua 

representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento 

apreendido, através de tal linguagem. 

- Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo 

interpretar noticias cientificas. 

- Elaborar síntese ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar. 

Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender e o 

conceito de medir, fazer hipóteses, testar. 



- Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, identificar 

parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 

- Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos. 

- Construir e investigar situações-problemas, identificar a situação física utilizar 

modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar 

previsões. 

- Articular o conhecimento físico com conhecimento de outras áreas do saber 

científico. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspecto de sua história e relações 

com o contexto cultural, social, político e econômico. 

- Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos 

meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução dos conhecimentos 

científico. 

- Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia. 

- Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da 

cultura humanas. 

- Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam 

aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

 

QUÍMICA 

 

- Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 

- Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 

- Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-versa. 

- Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas 

modificações ao longo do tempo. 

- Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: gráficos, 

tabelas e relações matemáticas. 

- Investigar fontes de informações e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da Química (livro, computador, jornais, manuais, etc.). 



 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica 

(lógico-empírica). 

- Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógico-formal). 

- Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência em Química). 

- Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) para a 

resolução de problemas qualitativos e quantitativos em Química, identificando e 

acompanhando as variáveis relevantes. 

- Reconhece ou propor a investigação de um problema relacionado à Química, 

selecionando procedimentos experimentais pertinentes. 

- Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões acerca das 

transformações químicas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente. 

- Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural. 

- Reconhecer as relações entre o desenvolvimento cientifico e tecnológico da Química 

e aspectos sócio-político-culturais. 

- Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da Química e da tecnologia. 

 

MATEMÁTICA 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Ler e interpretar textos de Matemática. 

-Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões, 

etc.) 



- Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem simbólica 

(equações, gráficos, diagramas, formulas, tabelas, etc.).  

- Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta. 

- Produzir textos matemáticos adequados. 

- Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de produção e 

de comunicação. 

- Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc.). 

- Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema. 

- Formular hipótese e prever resultados. 

- Selecionar estratégias de resolução de problemas. 

- Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

- Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 

- Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos 

conhecidos, relações e propriedades. 

- Discutir idéias e produzir argumentos convincentes. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

- Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no 

real. 

- Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em 

outras áreas do conhecimento. 

- Relacionar etapa da história da Matemática com a evolução da humanidade. 

- Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 

potencialidades. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 



 

- Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e 

informação para planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho de 

equipe. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a 

identidade própria e a dos outros. 

- Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que 

nela intervêm como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e os 

processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de individuas. 

- Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do individuo, da 

sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, organização, gestão, trabalho 

de equipe, e associa-las aos problemas que se propõem resolver. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Compreender o desenvolvimento da sociedade como processos de ocupação de 

espaço físico e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos 

políticos, culturais, econômicos e humanos. 

- Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e 

econômicas, associado-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos 

princípios que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da 

cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos. 

- Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas 

sociais e culturais em condutas de indagação, análise problematização e protagonismo 

diante de situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, 

econômica e cultural.  

- Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua vida 

pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social. 

- Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. 

 



HISTÓRIA 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo 

o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes 

contextos envolvidos em sua produção. 

- Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das 

categorias e procedimentos próprios de discurso historiográfico. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do 

tempo cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas. 

- Estabelecer relações entre continuidade/ permanência e ruptura/transformação nos 

processos históricos. 

- Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 

reconhecimento do papel do individuo nos processos históricos simultaneamente como 

sujeito e como produtos dos mesmos. 

 - Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos 

diversos “lugares de memória” socialmente instituídos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

 - Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a 

religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos 

históricos de sua constituição e significação. 

- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de 

sucessão e/ou de simultaneidade. 

- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.  

- Posicionar-se diante de fatos presente a partir de interpretação de suas relações com o 

passado. 

GEOGRAFIA 

 



REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, 

tabelas etc.) considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos 

espaciais e / ou especializados.  

- Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas, como formas de 

organizar e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos naturais e 

humanos. 

 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 

identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território. 

- Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos 

processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de 

trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais. 

- Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 

degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a 

mundialização dos fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos, e políticos que 

incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas – local, regional, nacional e global. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a 

sua essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os 

processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que resultam 

em profundas mudanças na organização e no conteúdo do espaço. 

- Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 

- Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, comparando, 

analisando e sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam 

concreta e vivida a realidade. 

 

SOCIOLOGIA 

 



REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 

explicações das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do 

senso comum. 

- Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas. 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- “Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando 

a ‘visão de mundo’ e o horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com 

vários grupos sociais. 

- Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação de 

massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão 

do consumidor e do próprio eleitor. 

- Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos 

sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto principio 

estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação 

exigida, gerada por mudanças na ordem econômica.  

- Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania 

plena, no contexto do Estado de Direito. 

FILOSOFIA 

 

REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

- Ler textos filosóficos de modo significativo. 

- Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros. 

- Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo. 

- Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de 

posição em face de argumentos mais consistentes. 



 

INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO 

 

- Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas 

Ciências Naturais Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL 

 

- Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem especifica 

quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e 

cultural; o horizonte da sociedade cientifico - tecnológica. 

 


