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APRESENTAÇÃO
“Não é no silêncio que os homens se fazem,
mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.”

( Paulo Freire)
Pela necessidade de delinear e definir uma identidade da Educação de Jovens e Adultos condizente com a realidade vigente ( classes antes
seriadas passaram a ser multisseriadas; e o elevado número de evasão) e a construção de um currículo centralizado em competências e
habilidades, garantindo assim a plena educação para todos e a aprendizagem e permanência dos jovens, adultos e idosos na escola, apresentamos
este Plano de Curso.
O Plano de Curso da EJA – Ciclo I foi reestruturado durante todo o ano de 2010, por meio de um trabalho coletivo, que se iniciou com a
formação de uma Comissão de Estudo, encarregada de buscar documentos que se relacionassem ao referido tema, com a participação do
Departamento Pedagógico, por meio da Coordenadoria de Políticas Educacionais, da Equipe Interdisciplinar e da Seção de Educação de Jovens e
Adultos; da Supervisão de Ensino, e de Coordenadores Pedagógicos, Professores de Área e Professores da EJA.
Pautando-nos pelos Eixos Estratégicos Qualidade e Educação de Jovens e Adultos, foram realizadas as seguintes ações simultaneamente:
• Formação Continuada em serviço, no horário já garantido, para a criação de uma roda de conversa e estudos, que ocorreu em encontros
quinzenais. Nesses encontros, foram realizados
o estudo sobre os conceitos de competências e habilidades, pautados em Perrenoud, Lino de Macedo, entre outros;
o estudo criterioso sobre os conteúdos existentes no plano anterior, observando quais deveriam permanecer ou não no novo plano, de
acordo com o que foi elencado como competências e habilidades a serem construídas pelos alunos. Para tanto, houve uma parceria
com os profissionais da Equipe Interdisciplinar de acordo com as áreas de trabalho. Esses profissionais contribuíram com o olhar
teórico atualizado nas especificidades de cada disciplina e conteúdo, enquanto as professoras da EJA contribuíram com sua prática e
experiência com esse segmento tão peculiar.
• Elaboração de apostila interdisciplinar de alfabetização para os alunos, preparada no decorrer das formações para auxiliar os professores do
Fase inicial e apostila de Coletânea Literária para a rotina de leitura de fruição no início das aulas, sendo uma forma de disponibilizar
recursos materiais para o enriquecimento do trabalho docente;
• Participação dos professores e equipes técnicas na preparação do documento, com a divisão das Unidades Municipais de Educação em 5
grupos para a realização de reuniões regionais, buscando o aprofundamento dos estudos, discussões e registro de sugestões, de forma a
valorizar os profissionais envolvidos e suas experiências;
• Adequação curricular à realidade e necessidade dos Jovens, Adultos e Idosos, com a elaboração de um Plano de Curso centrado em
Competências e Habilidades, as quais correspondem aos eixos cognitivos básicos, a ações e operações mentais que esses alunos devem
desenvolver como recursos mínimos que os tornem hábeis a atuar no mundo que os cerca, com todas as suas responsabilidades e desafios.
Esperamos que o todo o trabalho produzido na elaboração desse documento, mediado pelo diálogo e pela reflexão dos diversos educadores
envolvidos no decorrer desse projeto, possa ecoar dentro das diversas classes que atendem essa modalidade, contribuindo para uma educação
mais conscientizadora e transformadora.
Secretaria de Educação.
Fevereiro de 2011.

PLANO DE CURSO - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS,
ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA.

LÍNGUA PORTUGUESA
I – INICIAÇÃO

CONHECIMENTO

AQUISIÇÃO
DA
ESCRITA
ALFABÉTICA

P- PERMANENTE

A – APROFUNDAMENTO

SN- SE NECESSÁRIO

HABILIDADES

FASE INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

I

SN

I

SN

I

SN

I

SN

Produzir textos orais e escritos, Identificar diferentes gêneros textuais orais,
adequados
aos
objetivos,
ao verbais e não verbais considerando sua função
social, sua forma e características.
destinatário e ao contexto.

I

A

Diferenciar as formas da linguagem oral e as
formas próprias do texto escrito.

I

A

Planejar e participar de situações de uso da
linguagem oral utilizando alguns procedimentos
de escrita para organizar seu discurso.

I

A

COMPETÊNCIAS

Escrever seu nome, palavras, listas, Diferenciar letras de outros sinais gráficos, tais
ainda que sem domínio do sistema como: números, sinais de pontuação, etc.
alfabético.
Conhecer a direção da escrita
Estabelecer a relação entre os sons da fala e as
letras.

Identificar as letras do seu nome e o alfabeto

PRODUÇÃO DE
TEXTOS
ORAIS

CONHECIMENTO

PRODUÇÃO DE
TEXTOS
ESCRITOS

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

Elaborar
textos
levando
em Produzir textos escritos, ainda que oralmente
consideração o conteúdo, a forma, as (tendo o professor como escriba).
características e a intenção da escrita.
Reescrever e/ou produzir textos de autoria, de
forma alfabética, ainda que não ortográfica.
Reescrever e/ou produzir textos de autoria, de
forma convencional ou não, usando procedimentos
de escritor: planejar o escrito de acordo com a
intencionalidade, o interlocutor, o portador e as
características do texto.
Reescrever e/ou produzir textos de autoria, de
acordo com o princípio alfabético e ortográfico,
usando procedimentos de escritor: fazer rascunhos,
reler o que está escrito, com o intuito de controlar a
progressão temática e para melhorar aspectos
discursivos e/ou notacionais.

FASE INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

I

SN

I

P

I

P

-

I

-

I

I/A

P

Revisar textos próprios e de outros, observando
coerência e coesão e considerando o gênero e o
leitor.

Escrever textos de acordo com o Usar espaços para separar palavras, sem aglutináprincípio alfabético utilizando a las ou segmentá-las de forma indevida.
segmentação convencional.

CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

FASE INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

Ler, ainda que sem decodificar a leitura, textos de
diferentes gêneros, apoiando-se em conhecimentos
sobre o tema, as características de seu portador e
do gênero.

I

A

AQUISIÇÃO

Utilizar estratégias de antecipação para
levantar hipóteses a respeito do
conteúdo de um determinado texto

I

A

I/A

SN

I/A

SN

E

Identificar a finalidade ou o gênero de diferentes
textos

PROCEDIMENTOS
DE

Ler palavras em diferentes textos

Localizar palavras ainda sem saber decodificá-las

LEITURA
Ler palavras silenciosamente
processando seus significados.

Decodificar palavras

CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

FASE INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

Reconhecer as características e
finalidades dos gêneros orais, literários
(provérbios, poemas, canções, contos,
fábulas, lendas, crônicas, etc)
informativos (anúncios, folhetos,
cartazes, etc), publicitários
(propagandas), instrucionais ( receitas,
regras, etc) e epistolares (cartas,
bilhetes)

Identificar as finalidades de diferentes gêneros de
acordo com o contexto em que são produzidos e
o público a que se destinam.

I

A

Localizar informações explícitas em
textos verbais e não verbais, por meio
de efeitos de sentido decorrente de
recursos gráficos, seleção lexical e
repetição.

Identificar recursos visuais e gráficos ( tipos de
letra, cor, tamanho, diagramação, ilustração, etc)
utilizados em anúncios, folhetos, cartazes, jornais,
quadrinhos, compreendendo sua função

I

A

Selecionar informações presentes no texto
estabelecendo relações entre essas informações,
seus conhecimentos prévios e o contexto.

I

A

I

A

I

A

I

A

IMPLICAÇÕES DO
SUPORTE,
GÊNERO E/OU
ENUNCIADOR NA
COMPREENSÃO
DO TEXTO

COMPREENSÃO
DE
INFORMAÇÕES
EM TEXTOS
DE
DIFERENTES

Inferir o significado de uma palavra ou
expressão em um dado texto.

GÊNEROS
Inferir uma informação implícita

Explorar os múltiplos significados que uma palavra
ou expressão pode adquirir de acordo com o
contexto
Estabelecer relações entre o texto e o seu contexto
pessoal.
Estabelecer relações entre os diferentes elementos
presentes no texto, discutindo diferentes
possibilidades de interpretações.

CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS

COMPREENSÃO

Compreender efeitos de sentido decorrentes
de recursos gráficos, seleção lexical,
repetição e pontuação.

DE

HABILIDADES
Identificar recursos visuais e gráficos ( tipos
de letra, cor, tamanho, diagramação,
ilustração, etc) utilizados em anúncios,
folhetos, cartazes, jornais, quadrinhos,
compreendendo sua função

FASE INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

I

A

I

P

I

P

I

P

I

P

I

P

INFORMAÇÕES
Identificar os usos convencionais dos sinais
de pontuação, reconhecendo as funções
textuais que podem vir a exercer em relação
a um uso não convencional.

EM TEXTOS
DE
DIFERENTES
GÊNEROS

VARIAÇÃO

Identificar efeitos de humor ou ironia.

Perceber a duplicidade de sentido de palavras
ou expressões conforme o contexto, bem
como o deslocamento do seu sentido
convencional.

Reconhecer, comparar e fazer uso da
variante lingüística adequada aos
diferentes contextos de interlocução .

Identificar, em diferentes gêneros textuais,
as variedades linguísticas: sociais, regionais
e de registro (uso formal e coloquial da
língua)

Reconhecer e valorizar a linguagem de seu
grupo social e as diferentes variedades do
português, procurando combater o
preconceito linguístico.

Identificar e compreender a relação entre
preconceitos sociais e usos linguísticos,
combatendo as diferentes formas de
preconceitos.

LINGUÍSTICA

Apropriar-se da variante padrão,
minimizando as condições desfavoráveis de
competição

PLANO DE CURSO - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM LINGUAGENS: LÍNGUA
PORTUGUESA, INGLÊS, ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA.
INGLÊS
I – INICIAÇÃO

CONHECIMENTO

P- PERMANENTE

COMPETÊNCIAS

Escrever seu
palavras.

AQUISIÇÃO
DA
ESCRITA
ALFABÉTICA

nome

e

A – APROFUNDAMENTO

SN- SE NECESSÁRIO

I

FASE
COMPLEMENTAR
SN

Identificar as letras do seu nome, lista de palavras e o
alfabeto. (fruits, colors, sports)

I

A/P

Identificar as letras do seu nome, lista de palavras e o
alfabeto. ((Food, Numbers, Colors, Family, Pets, The
Human Body, Months of the year, Days of the week,
Seasons of the year, Jobs, etc)

_

I/P

HABILIDADES

outras Estabelecer a relação entre os sons da fala e as letras.

FASE INICIAL

PRODUÇÃO DE
TEXTOS
ORAIS

Produzir textos orais, adequados Planejar e participar de situações de uso da linguagem
aos objetivos, ao destinatário e ao oral utilizando alguns procedimentos de escrita para
contexto.
organizar seu discurso. (Greetings, Dialogues)

I/P

P

-

I/A/P

PRODUÇÃO DE
TEXTOS
ESCRITOS

Elaborar textos levando em Produzir textos escritos, ainda que oralmente (tendo o
consideração o conteúdo, a forma, professor como escriba). (Dialogues)
as características e a intenção da
Reescrever e/ou produzir listas. (Food, Numbers, Colors,
escrita.
Sports, Family, Pets, The Human Body, etc)

-

I /A / P

AQUISIÇÃO
E
PROCEDIMENTOS
DE
LEITURA

IMPLICAÇÕES DO
SUPORTE, GÊNERO
E/OU ENUNCIADOR
NA COMPREENSÃO
DO TEXTO

COMPREENSÃO
DE
INFORMAÇÕES
EM TEXTOS DE
DIFERENTES
GÊNEROS

Utilizar estratégias de antecipação
para levantar hipóteses a respeito
do conteúdo de um determinado
texto

Ler, ainda que sem decodificar a leitura, textos de
diferentes gêneros, apoiando-se em conhecimentos
sobre o tema, as características de seu portador e do
gênero. (Predicting)

I

A/P

Ler palavras em diferentes textos

Identificar a finalidade ou o gênero de diferentes textos.
(Inferência, Skimming)

I

A/P

Ler palavras silenciosamente
processando seus significados.

Localizar palavras ainda sem saber relacioná-las ao texto.
(Scanning)

I

A/P

Reconhecer as características e
finalidades dos gêneros orais,
literários (provérbios, canções, etc)
informativos (anúncios, folhetos,
cartazes, etc), publicitários
(propagandas), instrucionais (
receitas, regras, etc) e epistolares
(cartas, bilhetes)

Identificar as finalidades de diferentes gêneros de
acordo com o contexto em que são produzidos e o
público a que se destinam. (Predicting, Skimming e
Scanning)

I

A

Localizar informações explícitas em
textos verbais e não verbais, por
meio de efeitos de sentido
decorrente de recursos gráficos,
seleção lexical e repetição.

Selecionar
informações
presentes
no
texto
estabelecendo relações entre essas informações, seus
conhecimentos prévios e o contexto.

_

I/A/P

Explorar os múltiplos significados que uma palavra ou
expressão pode adquirir de acordo com o contexto

-

I/A/P

Estabelecer relações entre os diferentes elementos
presentes no texto, discutindo diferentes possibilidades
de interpretações

-

I/A/P

Inferir o significado de uma palavra
ou expressão em um dado texto.
Inferir uma informação implícita

PLANO DE CURSO - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA
ESTRANGEIRA, ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA

ARTE
CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

EXPRESSÃO

Compreender a arte como patrimônio cultural
da humanidade

Identificar e relacionar as diferentes manifestações da
arte no seu contexto histórico e sociocultural.

Reconhecer e valorizar culturas, povos e suas
diferentes manifestações

Utilizar diferentes meios de representação artística.

PLÁSTICA,
MUSICAL,
DRAMÁTICA/
TEATRAL,

Operar com autonomia, criticidade, criatividade
por meio das múltiplas linguagens artísticas

Compreender e analisar mensagens expressas em
diversas manifestações artísticas.
Interagir, apreciar e valorizar os padrões estéticos
expressos nas artes plásticas, musicais, dramáticas e
dança.

DANÇA
Estabelecer uma relação de autoconfiança com a
produção artística pessoal e conhecimento estético
Reconhecimento do papel dos artistas como
pensadores e criadores que contribuem para a
compreensão de diferentes aspectos da vida cotidiana,
social e cultural.

FASE
INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

I

A

P

P

I

A

P

P

P

P

P

P

PLANO DE CURSO - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM MATEMÁTICA

MATEMÁTICA
I – INICIAÇÃO

CONHECIMENTO

P- PERMANENTE

COMPETÊNCIAS

A – APROFUNDAMENTO

SN- SE NECESSÁRIO

HABILIDADES

FASE
INICIAL
I

FASE
COMPLEMENTAR
A

I

A

I

A

Construir significados para números naturais e
Avaliar a coerência de um resultado numérico
racionais positivos para identificar, interpretar
encontrado nos problemas do dia a dia.
e utilizar as diferentes representações em
situações cotidianas.
Calcular adições e subtrações por meio de estratégias
pessoais e algumas técnicas convencionais.

P

P

I

A

Calcular multiplicações e divisões por meio de
estratégias pessoais e algumas técnicas convencionais.

I

A

Reconhecer os números racionais na forma fracionária e
decimal, demonstrando compreensão de alguns de seus
significados (relação parte/todo, quociente e razão).

-

I

Estabelecer relações entre a representação fracionária e
a representação decimal e empregar esses
conhecimentos na interpretação de porcentagens.

-

I

Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e
representações dos números naturais e racionais
positivos (na forma racional e decimal).
Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais,
evidenciando a compreensão de seus diferentes
significados e das regras do Sistema de Numeração
Decimal.
Resolver problemas por meio de estratégias pessoais e
algumas técnicas convencionais.

NÚMEROS
E
OPERAÇÕES

CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

FASE INICIAL

Interpretar a localização e a movimentação de pessoas ou
objetos no espaço, com base em diferentes pontos de
referência e indicações de posição.

I

FASE
COMPLEMENTAR
A

Descrever a localização e movimentação de pessoas e
objetos no espaço, usando a terminologia não
convencional.

P

P

I

A

I

A

I

A

I

A

-

I

Identificar paralelismo e perpendicularismo nos lados de
figuras planas.

-

I

Identificar ângulo reto.

-

I

Dimensionar espaços, percebendo relações de tamanho e
forma.

ESPAÇO
E
FORMA

Utilizar o conhecimento geométrico para
realizar a leitura e a representação da
realidade e agir sobre ela.

Perceber formas geométricas, presentes em elementos
naturais e nos objetos criados pelo homem, e suas
características: arredondadas ou não, simétricas ou não,
etc.
Identificar características de figuras planas ou espaciais.
Construir e representar figuras planas ou espaciais.

Resolver problemas que envolvam
geométricos de espaço e forma.

conhecimentos

CONHECIMENTO

GRANDEZAS
E
MEDIDAS

TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO

HABILIDADES

FASE INICIAL

Identificar o valor e estabelecer relações entre cédulas e
moedas do Sistema Monetário Brasileiro.

P

FASE
COMPLEMENTAR
P

Identificar unidades usuais de medida de comprimento,
superfície, massa e capacidade.

I

A

Realizar medições com unidades de medida convencionais
Construir noções de grandezas e medidas
e não convencionais de comprimento, superfície, massa e
para a compreensão da realidade e a
capacidade, representando o valor da medida.
solução de problemas do cotidiano.

I

A

Utilizar unidades usuais de medida de comprimento,
massa e capacidade.

I

A

Estabelecer relações entre unidades usuais de medida de
uma mesma grandeza.

-

I

Ler e interpretar informações contidas em imagens.

I

S

Explorar a função do número como código na organização
de informações (linhas de ônibus, telefones, placas de
carros, registros de identidade, biblioteca, vestimentas,
calçados, etc).

P

P

I

A

I

A

I

A

-

I

COMPETÊNCIAS

Interpretar informações obtidas da leitura
de gráficos e tabelas para poder tomar
decisões diante de questões políticas e
sociais que dependem da leitura crítica e
interpretação de índices divulgados pelos
meios de comunicação.

Ler, interpretar e utilizar informações expressas em
gráficos ou tabelas como recurso para a construção de
argumentos.
Coletar e organizar informações para construção de
gráficos de barras, tabelas simples e de dupla entrada.
Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou
gráficos.
Calcular e utilizar média aritmética.

PLANO DE CURSO - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM MATEMÁTICA

MATEMÁTICA
I – INICIAÇÃO

CONHECIMENTO

P- PERMANENTE

COMPETÊNCIAS

A – APROFUNDAMENTO

SN- SE NECESSÁRIO

HABILIDADES

FASE
INICIAL
I

FASE
COMPLEMENTAR
A

I

A

I

A

Construir significados para números naturais e
Avaliar a coerência de um resultado numérico
racionais positivos para identificar, interpretar
encontrado nos problemas do dia a dia.
e utilizar as diferentes representações em
situações cotidianas.
Calcular adições e subtrações por meio de estratégias
pessoais e algumas técnicas convencionais.

P

P

I

A

Calcular multiplicações e divisões por meio de
estratégias pessoais e algumas técnicas convencionais.

I

A

Reconhecer os números racionais na forma fracionária e
decimal, demonstrando compreensão de alguns de seus
significados (relação parte/todo, quociente e razão).

-

I

Estabelecer relações entre a representação fracionária e
a representação decimal e empregar esses
conhecimentos na interpretação de porcentagens.

-

I

Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e
representações dos números naturais e racionais
positivos (na forma racional e decimal).
Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais,
evidenciando a compreensão de seus diferentes
significados e das regras do Sistema de Numeração
Decimal.
Resolver problemas por meio de estratégias pessoais e
algumas técnicas convencionais.

NÚMEROS
E
OPERAÇÕES

CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

FASE INICIAL

Interpretar a localização e a movimentação de pessoas ou
objetos no espaço, com base em diferentes pontos de
referência e indicações de posição.

I

FASE
COMPLEMENTAR
A

Descrever a localização e movimentação de pessoas e
objetos no espaço, usando a terminologia não
convencional.

P

P

I

A

I

A

I

A

I

A

-

I

Identificar paralelismo e perpendicularismo nos lados de
figuras planas.

-

I

Identificar ângulo reto.

-

I

Dimensionar espaços, percebendo relações de tamanho e
forma.

ESPAÇO
E
FORMA

Utilizar o conhecimento geométrico para
realizar a leitura e a representação da
realidade e agir sobre ela.

Perceber formas geométricas, presentes em elementos
naturais e nos objetos criados pelo homem, e suas
características: arredondadas ou não, simétricas ou não,
etc.
Identificar características de figuras planas ou espaciais.
Construir e representar figuras planas ou espaciais.

Resolver problemas que envolvam
geométricos de espaço e forma.

conhecimentos

CONHECIMENTO

GRANDEZAS
E
MEDIDAS

TRATAMENTO
DA
INFORMAÇÃO

HABILIDADES

FASE INICIAL

Identificar o valor e estabelecer relações entre cédulas e
moedas do Sistema Monetário Brasileiro.

P

FASE
COMPLEMENTAR
P

Identificar unidades usuais de medida de comprimento,
superfície, massa e capacidade.

I

A

Realizar medições com unidades de medida convencionais
Construir noções de grandezas e medidas
e não convencionais de comprimento, superfície, massa e
para a compreensão da realidade e a
capacidade, representando o valor da medida.
solução de problemas do cotidiano.

I

A

Utilizar unidades usuais de medida de comprimento,
massa e capacidade.

I

A

Estabelecer relações entre unidades usuais de medida de
uma mesma grandeza.

-

I

Ler e interpretar informações contidas em imagens.

I

S

Explorar a função do número como código na organização
de informações (linhas de ônibus, telefones, placas de
carros, registros de identidade, biblioteca, vestimentas,
calçados, etc).

P

P

I

A

I

A

I

A

-

I

COMPETÊNCIAS

Interpretar informações obtidas da leitura
de gráficos e tabelas para poder tomar
decisões diante de questões políticas e
sociais que dependem da leitura crítica e
interpretação de índices divulgados pelos
meios de comunicação.

Ler, interpretar e utilizar informações expressas em
gráficos ou tabelas como recurso para a construção de
argumentos.
Coletar e organizar informações para construção de
gráficos de barras, tabelas simples e de dupla entrada.
Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou
gráficos.
Calcular e utilizar média aritmética.

PLANO DE CURSO - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM INFORMÁTICA EDUCATIVA
I – INICIAÇÃO

CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS

Respeitar regras e
combinados

Hardware e
Software

Utilizar
adequadamente o
computador

Utilizar a linguagem
computacional

P- PERMANENTE

A – APROFUNDAMENTO

SN- SE NECESSÁRIO

HABILIDADES

FASE
INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

Fazer uso do laboratório de Informática, envolvendo-se em relações de
troca e cooperação;

P

P

Cuidar dos equipamentos tecnológicos disponibilizados no laboratório
de Informática

P

P

Ligar e desligar os equipamentos adotando os procedimentos corretos

P

P

Reconhecer, identificar e nomear as partes físicas do computador e
dispositivos: CPU/gabinete, monitor, estabilizador, mouse, teclado,
impressora, pen drive, CDRom, drive de CD e porta USB;

I

P

Reconhecer, identificar e nomear elementos da área de trabalho
(desktop): ícones, pastas, arquivos

I

P

Usar adequadamente: mouse, teclado

I

P

Desenvolver e aprimorar a coordenação motora: clique e duplo clique

I

P

Usar a nomenclatura adequada: clicar, arrastar, iniciar, fechar, internet,
navegar, deletar, ícones e cursor.

I

P

Conhecer e organizar Salvar produções (arquivos) em locais adequados (desktop, Meus
documentos e Pen drive)
a área de trabalho

Fazer uso adequado das teclas: SHIFT; acentos; enter, DELETE e
BACKSPACE, barra de espaço.
Formatação e
Editoração

Utilizar o teclado

I

I

Fazer uso adequado das teclas: tab, caps lock e num lock, setas
direcionais

Exercitar o uso do teclado numérico

P

I

I

P

Produzir e organizar
textos

INTERNET –
acesso,
segurança e
ética

Exercitar o uso do teclado alfanumérico na escrita de listas de palavras
e pequenas frases, localizando a posição de cada letra (tecla)

I

P

Identificar, na área de trabalho, o ícone, e abrir o editor de textos.

I

P

Identificar, nomear e usar os principais recursos da barra de tarefas:
fonte, tamanho, negrito

I

P

Identificar, nomear e usar os principais recursos da barra de tarefas:
itálico, sublinhado, centralizar e justificar texto, alterar cor da fonte

I

Adotar elementos pré-textuais em trabalhos disciplinares e
multidisciplinares.

I

P

Identificar, na área de trabalho, o ícone e abrir o navegador.

I

P

Compreender a
Identificar ferramentas de busca, refinando os processos de pesquisa
internet como um
meio de comunicação, Utilizar de maneira responsável e-mails: netqueta
socialização,
interação e
Compreender as consequências de uso inapropriado da internet
conhecimento.
Navegar de forma segura, não abrindo mensagens desconhecidas,
analisando com criticidade as informações obtidas em sites diversos

Expressar-se
utilizando recursos
tecnológicos

Tecnologia de
Informação e
Comunicação
Articular as diferentes
– TIC
áreas do
conhecimento

Identificar, nas atividades lúdicas/tecnológicas, uma possibilidade de
aprendizagem do conteúdo curricular

I

I

I

I

I

Utilizar regularmente as TIC em atividades escolares.

P

I

Desenvolver a habilidade para organizar informações, levantar
hipóteses e pensar estrategicamente

I

A

Elaborar atividades interdisciplinares por meio de softwares de criação,
edição e exposição de suas atividades, integrando textos, imagens,
ferramentas de desenho.

I

A

PLANO DE CURSO - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM NATUREZA E SOCIEDADE – HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E SUAS
TECNOLOGIAS
I – INICIAÇÃO

CONHECIMENTO

EU,
O OUTRO
E
NOSSAS
MEMÓRIAS

P- PERMANENTE

COMPETÊNCIAS
Reconhecer a si mesmo e a seus pares
como agentes e sujeitos da história,
portadores e produtores de cultura,
capazes de ampliar seus conhecimentos,
valores e meios de expressão.

A – APROFUNDAMENTO

SN- SE NECESSÁRIO

FASE
INICIAL
Recuperar a história pessoal valorizando sua experiência de
I
vida, reconhecendo semelhanças e diferenças no modo de
viver dos indivíduos e dos grupos sociais que pertencem ao
seu próprio tempo e espaço.
HABILIDADES

Estabelecer uma relação de respeito a partir das diferenças
Valorizar as tradições culturais e os saberes e identidades socioculturais, de gênero, geração e etnia.
práticos adquiridos no convívio familiar e
social.

FASE
COMPLEMENTAR
P

I

P

Conhecer a história e a geografia da nossa cidade ao longo
dos tempos, por meio das transformações e permanência
no tempo e no espaço, utilizando diferentes fontes
(iconográficas, orais, documentais)

I

A

Observar causas e consequências das mudanças ocorridas
Compreender as transformações dos na região ao longo do tempo e espaço.
espaços geográficos como produto das
relações socioeconômicas e culturais entre Identificar problemáticas atuais e de outros momentos
o ser humano e o meio ambiente.
históricos em relação ao lugar em que se vive e/ou viveu.

I

P

I

P

I

P

Estabelecer uma relação empática e
solidária com os outros.

Entender que as fontes históricas são
múltiplas e se apresentam por meio de
diferentes suportes e linguagens: escrita,
iconográfica, oral, gestual, monumental,
etc.

O LUGAR
DE
VIVÊNCIA
E SUA
TEMPORALIDADE

Posicionar-se diante de fatos presentes a Conhecer e comparar os processos de formação das
partir da interpretação de suas relações instituições sociais e políticas da nossa cidade e do nosso
com o passado.
país, bem como o processo de ocupação do território,
levando em consideração diferentes sujeitos históricos.
Valorizar os estudos do meio como um
processo significativo que envolve uma
metodologia de pesquisa e organização de
novos saberes.

CONHECIMENTO

CULTURA
E
DIVERSIDADE

ÉTICA
E
CIDADANIA

FASE
INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

Respeitar a diversidade étnica e cultural Conhecer a história dos povos que dão origem à nossa
da sociedade brasileira e demais sociedade, valorizando as matrizes do povo brasileiro.
sociedades.
Refletir sobre os diferentes grupos sociais e as transformações
Valorizar o patrimônio cultural de históricas pelas quais esses grupos passaram através do tempo.
diferentes grupos sociais.
Discutir situações de racismo e preconceitos presentes na
Identificar e combater situações de sociedade brasileira e adotar atitudes de combate.
preconceito e racismo.

I

A

I

A

I

P

Relacionar os fundamentos da cidadania
e da democracia, no tempo presente e
no passado, aos valores éticos e morais
construídos ao longo do tempo, a partir
de uma visão crítica.

I

P

P

P

P

P

P

P

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

Identificar a existência de valores diferentes dos de seu grupo
social e cultural de referência, por meio da investigação de
processos históricos.
Refletir sobre os valores individuais e os partilhados no grupo e
em sociedade, considerando ideologias de controle e libertação.

Empregar os conhecimentos históricos
para compreender e valorizar os Reconhecer o direito do outro de manifestar-se e apresentar
fundamentos da cidadania e da suas ideias.
democracia.
Refletir sobre os direitos e deveres pessoais e coletivos na
Agir de modo consciente e participativo sociedade em que está inserido.
na sociedade.
Propor soluções coletivas para problemas
comuns.

CONHECIMENTO

COMPETÊNCIAS

Compreender a organização política e
econômica de nossa sociedade ao longo da
história.

PRODUTIVIDADE,
TRABALHO
E
TECNOLOGIA

HABILIDADES

Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais,
políticos, econômicos ou ambientais ao longo da
história.

Entender as transformações técnicas e
Conhecer direitos e deveres dos trabalhadores.
tecnológicas e seu impacto nos processos de
produção, no desenvolvimento do
Analisar diferentes processos de produção ou
conhecimento, na vida social e no ambiente. circulação de riquezas e suas implicações
socioespaciais.
Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas
Identificar as transformações técnicas e tecnológicas e
no que se refere às mudanças nas
suas implicações no uso e apropriação dos espaços
legislações ou nas políticas públicas
rural e urbano.
Relacionar o uso das tecnologias com os
Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às
impactos socioambientais em diferentes
modificações impostas pelas novas tecnologias no
contextos histórico-geográficos.
ambiente de trabalho e ao meio ambiente em geral.
Reconhecer o Porto de Santos como centro
Estabelecer relação entre trabalho e cidadania.
gerador de emprego e renda para Santos e
região.
Conhecer a história e importância do Porto de Santos
para o nosso país.

FASE INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

P

P

P

P

-

I

I

A

I

A

P

P

I

A

CONHECIMENTO

ECOLOGIA
HUMANA

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

FASE
INICIAL

FASE
COMPLEMENTAR

Reconhecer-se como integrante, dependente,
transformador e responsável pela preservação
do meio ambiente.

Compreender as relações que o homem estabelece com a
natureza e desenvolver atitudes positivas em relação à
preservação do meio ambiente.

P

P

Utilizar informações para modificar
comportamentos socioambientais de modo a
minimizar impactos causados pelo homem na
natureza.

Identificar diferentes perturbações ambientais,
provocadas pela ação do homem, analisar impactos e
consequências e propor soluções

I

A

P

P

Reconhecer os sistemas do corpo humano e suas funções.

I

A

Identificar e fazer uso de hábitos de manutenção da
saúde e prevenção às drogas e às doenças.

P

P

Relacionar a reprodução humana com fatores de risco
como gravidez não planejada e DSTs.

P

P

P

P

Agir ativamente em seu meio social e natural,
usufruindo racional e solidariamente de seus
recursos.

Compreender a saúde como bem individual e
comum e que deve ser promovida pela ação
pessoal e coletiva.

O CORPO
HUMANO
E SUA
COMPLEXIDADE
Valorizar a vida desenvolvendo atitudes
responsáveis com relação à saúde, sexualidade e
educação de gerações mais novas.

Diagnosticar situações cotidianas em que ocorrem
desperdício de recursos naturais e desenvolver ações para
minimizá-lo.

Analisar o funcionamento de diferentes métodos
contraceptivos, reconhecendo a importância dos mesmos
para o planejamento familiar e prevenção contra doenças
sexualmente transmissíveis.

PLANO DE CURSO - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EM NATUREZA E SOCIEDADE – ENSINO RELIGIOSO
I – INICIAÇÃO
CONHECIMENTO

P- PERMANENTE

COMPETÊNCIAS

Respeitar as crenças e valores do outro de
modo a promover a paz com atitudes de
tolerância.

Desenvolver espírito de participação
adquirindo critérios para a formação de
juízos de valores, superando preconceitos.
Alteridade

Reconhecer a importância da alteridade em
seus relacionamentos interpessoais.

Ter consciência das consequências de suas
ações, individuais ou coletivas, em relação
aos valores humanos ou à natureza.

Símbolos

Respeitar, reconhecer, identificar e nomear
diferentes símbolos religiosos.

Conhecer os significados dos símbolos
religiosos.

Ética

Conscientizar-se da responsabilidade pelo
seu desenvolvimento espiritual e ético.

A – APROFUNDAMENTO

SN- SE NECESSÁRIO
Fase
inicial

Fase
complementar

Desenvolver o diálogo com segurança e sem proselitismo.

P

P

Exercitar o silêncio interior para aprender a ouvir o outro.

-

P

Adotar atitudes de solidariedade, justiça, valorizando a amizade.

I

P

Identificar os diferentes tipos de violência.

I

I

-

I

-

I

P

P

I

A

Perceber que atitudes de violência levam a atitudes também
violentas (re-ação).

I

A

Adotar atitudes de repúdio às discriminações.

I

A

P

P

P

P

-

I

I

A

P

P

P

P

HABILIDADES

Pesquisar, por meio de entrevistas, dados e opiniões sobre as
diferentes religiões.
Analisar comportamentos considerados inadequados

Refletir sobre os diferentes pontos de vista existentes em seu
meio escolar, profissional e familiar.
Participar de vivências e dinâmicas que favoreçam a convivência
saudável.

Perceber que comportamento ético é a coerência e a
autenticidade entre no que se acredita e o que se vive.
Apreciar obras de arte sagrada.

Coletar entre familiares ou conhecidos diferentes objetos
(símbolos) que tragam lembranças importantes na vida das
pessoas, como medalhas, livros, fotos.
Comparar diferentes símbolos classificando-os de acordo com
significados individuais.
Manifestar suas opiniões, sentimentos respeitando as opiniões e
sentimentos dos outros.
Entender que o ser humano se autoconstrói (é aquilo que
acredita e que pensa ser).

Questionar sua realidade identificando
problemas e possíveis soluções, conhecendo
formas político-institucionais e organizações
da sociedade civil que permitam atuar sobre
a realidade.

Participar ativamente buscando conhecer para transformar a
realidade.

P

P

Discutir e refletir sobre o papel, responsabilidade, de cada um na
sociedade.

-

I

Estabelecer relações entre a vida individual e social, identificando
relações sociais em seu próprio grupo de convívio, na localidade,
na região e no país, relacionando-os com outras manifestações,
em outros tempos e espaços.

-

-

Avaliar o próprio comportamento ante a
maneira de encarar seus erros e os dos
outros sustentando-se em valores éticos e
morais, gerando credibilidade na sua postura
por aqueles que fazem parte do seu convívio
diário.

Valorizar a troca de ideias e opiniões demonstrando atitudes
flexíveis e de adaptação em situações diversas.

P

P

Compreender a influência e prejuízos do
consumismo exacerbado na vida cotidiana
relacionando-os aos comportamentos
idealizados pela mídia.

Analisar mensagens subliminares veiculadas pelas mídias
televisivas, internet.
Refletir sobre a banalização do ser, da vida, no atual contexto
histórico do mundo em contrapartida à valorização excessiva do
ter.

-

I

-

I

Valorizar o conhecimento, patrimônio
cultural, historicamente acumulado
reconhecendo o caráter dinâmico da cultura
e respeitando a diversidade étnica e cultural.

Perceber que a pluralidade religiosa no Brasil é consequência
das imigrações, migrações internas, colonização pelos
portugueses, tráfico de escravos africanos.

-

I

-

I

-

I

P

P

Valorizar o direito de cidadania dos
indivíduos, dos grupos e povos, como
condição para fortalecer a democracia,
respeitando-se as diferenças e lutando
contra as desigualdades.

Tradições
Religiosas

Compreender o fenômeno religioso como
fenômeno cultural.

Transcendente

Compreender a relação entre o
Transcendente e a formação do mundo
pessoal e interior de cada indivíduo.

Ampliar visão de mundo por meio da busca permanente de
explicações dos fatos observados cotidianamente.
Pesquisar biografias de pessoas que viveram em função da fé no
Transcendente e pelas causas humanitárias que acreditavam,
modificando a sociedade.
Formular
questionamentos
existenciais
para
respostas
devidamente fundamentadas.

Reconhecer que as representações do
Transcendente de cada Tradição Religiosa
se constituem no valor supremo de uma
cultura.

Exteriorizar suas ideias religiosas relacionando-as e comparandoas com as exposições dos outros

P

P

Compreender que o ser humano encontra o sentido
transcendental da vida nas experiências que humanizam.

P

P

Reconhecer como acontecimentos religiosos
influenciam e mudam a vida das pessoas.

Apropriar-se do vocabulário adequado para melhor interpretação
dos textos.

P

P

Comparar espaço sagrado e espaço profano.

P

P

Analisar práticas devocionais como a do peregrino ou do romeiro.

I

A

Verdades de Fé

Compreender que a criação dos mitos está
relacionada às diferentes maneiras dos
povos explicarem os fenômenos não
compreendidos.

Identificar a influência das crenças religiosas no cotidiano das
pessoas.

P

P

Espiritualidade

Desenvolver a espiritualidade por meio do
autoconhecimento.

Ter consciência de seu papel na História.

P

P

Textos
Sagrados

Espaço Sagrado

Conhecer a função do espaço sagrado.

