
 

 

 

 

 

 

Projeto 

Político Pedagógico 

Pastoral 

do Colégio Salesiano 

Itajaí 
 

PPPP - CSI  

 

 2021 -  2023 

 

 
 



 

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO  ITAJAÍ  

LISTA DE SIGLAS  

  

CSI   Colégio Salesiano Itajaí  

EAD   Educação à Distância  

ECA     Estatuto da Criança e do Adolescente  

EFI                    Ensino Fundamental Anos Iniciais  

EFII                   Ensino Fundamental Anos Finais 

EM  Ensino Médio  

ENADE   Exame Nacional de Desempenho de Estudantes  

ENEM   Exame Nacional do Ensino Médio  

FIES     Fundo de Financiamento Estudantil  

INSS   Instituto Nacional do Seguro Social  

LDB    Lei de Diretrizes e Bases  

LOAS     Lei Orgânica de Assistência Social  

MEC    Ministério da Educação e Cultura   

ONGs     Organizações não Governamentais  

PCNEM   Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio  

PCNs   Parâmetros Curriculares Nacionais  

PEPSI   Plano Educativo Pastoral Salesiano Itajaí  

PNAS     Política Nacional de Assistência Social  

PNE    Plano Nacional de Educação  

POI   Projeto Orgânico Inspetorial  

PPE   Plano Pessoal de Estudo  

PPPP CSI         Projeto Político Pedagógico Pastoral do Colégio Salesiano 

Itajaí  

PRONATEC   Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  

PROUNI    Programa Universidade Para Todos  

RSE   Rede Salesiana de Escolas  

SENAI   Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

SINAES   Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior  



 

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO  ITAJAÍ  

SUMÁRIO  

  

  

1. INTRODUÇÃO.....................................................................................04 

2. PERFIL INSTITUCIONAL  ................................................................. 06  

3. OBJETIVOS DO PLANO EDUCATIVO PASTORAL ………………… 08 

4. IDENTIDADE DO COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ ............................ 09 

5. O SISTEMA PREVENTIVO DE DOM BOSCO  ................................. 10 

           5.1 Fundamentos do Sistema Preventivo de Dom Bosco……………. 10 

           5.2 Os três pilares do Sistema Preventivo de Dom Bosco ……………11 

           5.3 Assistência - Presença …………………………………………..….. 12 

           5.4 Ambiente Educativo …………………………………………………. 12 

6. CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO .......................................................,..14 
6.1 Instrumentos: escolhas e finalidades …………..……………..….. 17 
6.2 Instrumentos que permitem a obtenção de dados pelo professor 

……………………………………………………………………………..  19 

6.3 Instrumentos que atribuem ao educando a responsabilidade da   

autoavaliação e da heteroavaliação …………………………..…….… 25  

6.4 Instrumentos e estratégias que permitem fazer da avaliação um 

processo compartilhado entre professor e educando …………..……27 

6.5 Sistema de Avaliação do processo Ensino Aprendizagem no 

Colégio Salesiano Itajaí ………………………………………………… 34 

6.6 Concepção, registro e comunicação da Avaliação ……………... 38  

6.7 Sistema de registro e comunicação da Avaliação - Ensino    

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio ………………………..…. 43 

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ........................................................ 50  
7.1 Matriz Curricular………………………………………………………. 56 
7.2 Anexos ………………………………………………………………… 66 

8. INFRAESTRUTURA E RECURSOS   ...............................................167 
9. SETORES E ATRIBUIÇÕES ………………………………………….. 172 
10. EDUCAÇÃO INCLUSIVA ..................................................................179  
11. AVALIAÇÃO PERMANENTE DO PPPP........................................... 186 

12. REFERÊNCIAS .................................................................................187 

    



4  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

1. INTRODUÇÃO  

   

 A vida e a caminhada educativa precisam ser bem programadas. Precisam de 

um sólido projeto para que se possa chegar com felicidade, com alegria e satisfação, 

ao ideal proposto. Assim acontece com a Educação, dimensão fundamental na vida 

de todas as pessoas. 

Temos agora em mãos o Projeto Político Pedagógico Pastoral do Colégio Salesiano 

Itajaí. Uma caminhada foi e está sendo feita. São anos de vivência e partilha 

continuadas. E para a concretização deste projeto houve reflexão, partilha, 

aprofundamento do nosso fazer pedagógico. Como Colégio Salesiano Itajaí, temos 

uma longa história de educação, que nos orgulha e ao mesmo tempo nos compromete 

cada vez mais, pois em nossas mãos e corações de educadores estão crianças, 

adolescentes e jovens, com suas famílias, que confiam e acreditam em nosso 

testemunho e presença educativa. 

O nosso grande referencial é a caminhada em Rede, como Rede Salesiana de 

Escolas, sempre em acordo com a legislação que regula a ação educativa em nosso 

País. 

Este Projeto Político Pedagógico Pastoral organiza e norteia a ação educativo-

pastoral dos próximos anos. A comunidade educativa quer se comprometer sempre 

mais a olhar o futuro com ardor e entusiasmo próprios da missão Salesiana em nossa 

opção educativa e evangelizadora. Que nossos parceiros educativos sejam 

protagonistas conosco, na realização de seu projeto de vida e com nossa ajuda, sejam 

felizes e ajam como “bons cristãos e honestos cidadãos”! 

Somos uma escola Salesiana. Temos em Dom Bosco, Pai e Mestre da 

Juventude, um modelo de vida e ação. Ele nos legou o Sistema Preventivo de Dom 

Bosco como caminho educativo. A razão, religião e amor, nos orientam como um tripé 

que sustenta e impulsiona as nossas forças. Somos “casa que acolhe, igreja que 

evangeliza, escola que encaminha para a vida, e pátio para se encontrarem como 

amigos e viverem com alegria”! 

Deus caminha conosco e podemos contar sempre com sua bênção. Maria 

Auxiliadora é e será sempre nossa Mestra. Dom Bosco é nosso modelo e guia no 

caminho do amor educativo: invocá-lo é sentir sua presença entre nós e viver do jeito 
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que ele viveu, nos dias de hoje, possibilitando uma rotina escolar que auxilia as 

crianças, adolescentes e jovens a encontrar a sua plena realização. 

Como educadores nos colocamos totalmente a serviço da educação integral, 

da vida em plenitude, do respeito à dignidade de cada pessoa. Queremos ser felizes 

para fazermos felizes a quem Deus está sempre colocando em nosso caminhar 

educativo e evangelizador. 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

MISSÃO E VISÃO 

  

  

 Missão  

 Promover o desenvolvimento integral do educando, traduzindo o Sistema  

Preventivo de Dom Bosco num “Jeito Sempre Novo de Educar”.  

  

 Visão  

 Ser a escola referencial em educação, com colaboradores criativos e 

comprometidos, abertos aos novos desafios e gerando uma Comunidade Educativa 

acolhedora e satisfeita.  

  

 

VALORES DO COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ - CSI 

   

 Seguimento de Jesus Cristo:  

 Salvador, anunciado no Evangelho, que hoje vive na Igreja e no mundo, e que 

descobrimos presente em Dom Bosco, que deu a sua vida aos jovens.  

  

 Acolhida:  

 A vivência do espírito de família e do trabalho em equipe.   

  

 Sistema Preventivo de Dom Bosco:  

 Síntese da experiência que Dom Bosco viveu e realizou: amor, razão e religião.  

  

 Solidariedade:  

 Compromisso para a geração de uma cultura de justiça e paz como expressão 

concreta da caridade.   

  

 Formação Continuada:   
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 Esforço constante de crescimento e ampliação dos conhecimentos.   

  

 Inovação e Competência:  

 Capacidade de trabalho, abertura aos tempos e empreendedorismo.   
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3. OBJETIVOS DO PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ - PPPP CSI 

  

  

● Construir um Marco Referencial a partir de uma preocupação humanista, 

cristã e salesiana, que visa a formação integral das pessoas.   

● Explicitar as crenças que estão na base motivadora da preocupação 

educativa e que lhe dão consistência.   

● Veicular os valores que estão na base motivadora do Projeto Pedagógico 

Salesiano e que são operacionalizados no cotidiano da ação educativa.   

● Assegurar o acesso ao conhecimento a todos os educandos.  
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4. IDENTIDADE DO COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 

  

  

O colégio Salesiano Itajaí, é uma escola salesiana voltada ao ensino básico - 

Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos 

Finais e Ensino Médio - integrante da Rede Salesiana de Escolas (RSE) e adota o seu 

Projeto Pedagógico, levando a sério o binômio tradição-inovação, sendo uma resposta 

concreta, sistemática e ampla para a formação continuada e integral de seus próprios 

protagonistas, educandos e educadores.   

Construir um projeto de escola centrado nas relações entre pessoas 

comprometidas com a transformação da realidade em que estão inseridas, visando 

contínua e indispensável formação de uma comunidade educativa: é o desafio que o 

legado pedagógico de Dom Bosco (1815 – 1888), fundador da Família Salesiana, 

coloca para a RSE. Desde sua origem no século XIX, o estilo salesiano de educar 

inspira-se nos valores cristãos e pauta-se no paradigma de educar pelo amor, sob o 

prisma da inclusão e da reciprocidade.   

Sintonizada com os desafios e programas educacionais do Brasil, a Rede 

Salesiana segue as orientações da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) do Ministério da Educação e Cultura (MEC), PNE (20 

metas), Diretrizes da Educação Nacional, Base Nacional Comum Curricular em 

permanente diálogo com o carisma e a missão salesiana.  

O Colégio Salesiano Itajaí, assumindo o projeto pedagógico da RSE é um 

espaço aberto, acolhedor e que busca no seu cotidiano uma proposta de educação 

que, à luz dos ensinamentos de Dom Bosco, valoriza o envolvimento pessoal e 

comunitário, visando a descoberta e o cultivo dos dons e qualidades da pessoa, 

comprometendo-se com a transformação da realidade, valorizando o pluralismo 

cultural no qual está inserido, procurando a formação do homem novo e da nova 

sociedade, valorizando o transcendente e educando para a fé. Sua proposta 

pedagógica prioriza a concepção histórico-cultural-sócio-interacionista, onde o 

educando, através da interação com o meio e com as pessoas, mediado por adultos 

ou companheiros de trabalho, tem a possibilidade de desenvolver-se em todas as suas 

potencialidades cognitivas, sócio afetivas e motoras.   
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5. O SISTEMA PREVENTIVO DE DOM BOSCO  

 

O Sistema Preventivo de Dom Bosco é, antes de tudo, mas não somente isso, 

a experiência educativa vivida por Dom Bosco, fundador da Congregação Salesiana, 

os Salesianos de Dom Bosco. 

O Sistema Preventivo de Dom Bosco supõe uma visão otimista do jovem. O 

educador deve estar convencido de que em todo jovem, por pior que possa parecer, 

há sempre energias de bem que, se cultivadas de modo eficiente, podem levá-lo a 

optar por uma vida de dignidade. 

“O educando sempre pode encontrar em si recursos pessoais que postos em 

jogo, juntamente com a graça, o levem a superar as limitações e condicionamentos 

desumanizantes e a propor-se alcançar novas metas de superação e de conquista”. 

Os elementos fundamentais deste estilo ou experiência de vida são: razão, 

religião e amor. E esses elementos se articulam em meios e métodos, tais como: 

espírito de família; ambiente sereno e comprometido do dever, estudo e trabalho; 

espaço pleno de espontaneidade e alegria; presença contínua dos educadores 

(assistência). 

Tem como meta gerar processos de promoção humana, e, por sua vez, de 

anúncio evangélico e profundidade de vida cristã. Ou seja, visa a promoção integral 

humana (cultural, afetiva, corporal) e cristã (vivência dos valores do evangelho). 

  

5.1 Fundamentos do Sistema Preventivo de Dom Bosco 

Dois são os seus grandes fundamentos: 

- A Caridade Pastoral: o grande lema de Dom Bosco, herdado pela 

congregação salesiana, foi “Dai-me almas e ficai com o resto”! E a vivência central 

está no mandamento do amor, da caridade, onde o amor recebido de Deus é 

transformado em amor operativo para com o próximo, especialmente os jovens. E é 
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Pastoral, porque a forma de viver está embasada na forma do amor- caridade de 

Jesus, o Bom Pastor. 

- A Predileção pelos Jovens: Dom Bosco dizia: “Basta que sejais jovens para 

que eu vos ame”! A predileção pelos jovens comporta: preocupação em conhecer a 

realidade juvenil; sintonia com a sensibilidade dos jovens; privilegiar a participação e 

o protagonismo juvenil, acompanhamento humano e espiritual dos jovens. 

 

5.2 Os três pilares do Sistema Preventivo de Dom Bosco 

O Sistema Preventivo de Dom Bosco está alicerçado em três pilares, onde um 

não pode existir sem o outro. 

- Razão. É a busca da persuasão em sua função preventiva e motivadora. 

Implica claridade de ideias e culto à verdade. Direciona-se na educação de uma 

consciência crítica, com objetivos concretos e baseada numa experiência diária dos 

fatos, julgados e avaliados. 

- Religião. Para Dom Bosco a ação educativa na formação dos jovens se 

identifica com a ação salvífica de Deus, intermediada pela Igreja. A religião faz com 

que os jovens descubram o sentido da vida, proporciona a realização de um projeto 

de vida e a alegria de viver a graça da intimidade com Deus e a fraterna comunhão de 

vida. Importa ser uma religião que brote de convicções pessoais, sem imposições, 

mas estimulada por motivações, orientações, discernimento. 

- Amor. Não é um simples sentimento. É uma atitude de vida cotidiana. É um 

conjunto de virtudes, relações, atitudes e condutas que se demonstram em palavras, 

sobretudo, nos gestos comprometidos com a solidariedade, vividos em cordial 

disponibilidade. O amor se traduz em dedicação do educador como pessoa entregue 

totalmente ao bem de seus educandos, disposto a enfrentar sacrifícios e fadigas. 

 

 

 



12  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

5.3 Assistência - Presença 

A forma essencial de se viver o Sistema Preventivo de Dom Bosco é o que 

denominamos de Assistência Salesiana; assistência que é vivida em forma de 

Presença. Não uma presença qualquer, mas uma “Presença Significativa”. Presença 

que somente será vivenciada quando os educandos forem de verdade “significativos” 

para o educador e fizerem parte de seu agir educativo. 

A assistência / presença é um estilo educativo salesiano que se centra na 

relação interpessoal amorosa entre educador e educando. Uma relação que exige 

atenção aos jovens reais, em suas verdadeiras necessidades, interesses, objetivos de 

vida. Para isso fazem-se necessários estima, vivência e testemunho dos valores 

apresentados aos jovens. A partir de Dom Bosco, viver a convicção de que em todo 

jovem há algum ponto acessível ao bem e que o dever do educador é encontrar esse 

ponto e tirar proveito. 

  

5.4 Ambiente Educativo 

A vivência dos pilares educativos, com o testemunho da assistência / presença, 

necessitam de um ambiente educativo sólido. O ambiente – todo ele – deve ser 

educativo. Seja no que se refere às pessoas ou ao ambiente físico: tudo educa e todos 

educam. O ambiente proporciona grande parte dos valores, exemplos, experiências 

que determinam a conduta e atitudes que o educando assumirá. Uma manifestação 

do amor é a preocupação em construir e constituir um ambiente rico de humanidade, 

expressão e caminho de valores, pleno de sinceridade, de bondade. 

 Duas grandes características devem existir no Ambiente Educativo: 

- Espírito de Família: sem familiaridade não se pode demonstrar afeto e sem 

essa demonstração não pode haver confiança. Num clima de mútua confiança sente-

se a necessidade do otimismo humanista, de acreditar na vida e partilhar a vida, onde 

as relações são vivenciadas pelo movimento do coração - amor - e da fé. 

- Alegria: uma das necessidades mais profundas do jovem é a alegria. O 

cristianismo é fonte duradoura de alegria e felicidade: ele é boa notícia, a partir do 
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Evangelho – boa nova, boa notícia. Alegria que é um estado de ânimo de quem coloca 

a própria vida e as preocupações nas mãos de Deus. O Sistema Preventivo de Dom 

Bosco é uma pedagogia de expressiva e contagiosa alegria humana e cristã. Dom 

Bosco dizia a seus jovens: “Nós aqui fazemos consistir a santidade em estar sempre 

alegres...”. O estilo de vida sereno e feliz da comunidade de educadores e educandos 

é, por si mesmo, um fator de educação. 

A vivência desta realidade educativa como caminho de realização de um 

Projeto de Vida feliz, deve também despertar para a vivência de alguns valores 

significativos do Sistema Preventivo de Dom Bosco, entre os quais destacamos: 

- A pedagogia da confiança. A confiança entre o jovem e o educador é 

necessária para a educação. E essa confiança consegue-se com o afeto, pois a esfera 

afetiva é constitutiva de qualquer relação humana. Poderíamos dizer que uma síntese 

do pensamento de Dom Bosco é: “sem afeto não há confiança; e sem confiança não 

há educação. 

- A pedagogia da esperança. Se Dom Bosco dizia que o Salesiano jamais deve 

lamentar-se do próprio tempo, nós podemos traduzir dizendo que devemos utilizar 

tudo o que o mundo nos apresenta para criar uma sociedade sempre mais humana, 

justa, solidária, fraterna. Mais do que pensar “como será o mundo de amanhã”, importa 

dizer: “como eu serei, no caminho educativo com os jovens, no mundo de amanhã”! E 

isso comporta viver com esperança. 

- A pedagogia da aliança. É a vivência educativa com o educando, fazendo dele 

companheiro da ação educativa. Dito a importância de se encontrar o verdadeiro ponto 

de equilíbrio da proximidade educativa, para que haja segurança, responsabilidade e 

protagonismo, conforme as Constituições Salesianas.  
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6. CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO  

  

 O desafio que nos propomos é o de romper com a avaliação classificatória e 

fortemente seletiva, que separa o ensino da aprendizagem, uma vez que ela pode 

legitimar a verificação do conhecimento transmitido, mas não constitui instrumento 

que permite saber qual a aprendizagem real do educando e, especialmente, não 

permite que ele se conscientize de sua aprendizagem.  

 Enquanto a preocupação dos professores ou Instituição estiver centrada na 

busca de um rendimento máximo dos educandos em direção a uma série fixa de 

objetivos que racionalizam o ensino, ficará a impressão de que o saber é fragmentado 

em compartimentos estanques, que ano a ano vão constituindo subtotais que devem 

ser adicionados uns aos outros.  

 O processo classificatório e seletivo, como sistemática da avaliação escolar, 

encontra-se adoecido. Isso tem contribuído para gerar distorções em aspectos 

básicos da educação escolar dos educandos, tais como a perda da vontade de 

aprender, de estar na escola; uma relação deturpada com o conhecimento, e o uso 

desestimulante de sua inteligência. Tais situações podem estar relacionadas ao 

desinteresse pela escola que ronda o ensino e a aprendizagem.  

 Este projeto deve, portanto, ultrapassar esse modelo, evitando que as 

distorções apontadas permaneçam ou mesmo que ocorram.  

 Tarefa complexa, a avaliação exige do professor e da escola a lembrança de 

que têm em mãos um ser humano em formação, com seus sonhos e desejos, que 

necessitam serem transformados em projetos pessoais que possam ser realizados. 

Certamente não cabe apenas e essencialmente à escola a realização de tais projetos, 

mas não há dúvidas de que a Instituição escolar pode compartilhar deles, incentivá-

los ou impedir que os educandos desistam de seus anseios.  

 Para se pensar a avaliação escolar, seu processo e atores, é importante saber 

que muitas são as forças que interferem diretamente no processo de avaliar. Algumas 

delas são: a forma como pensamos a inteligência, a concepção de conhecimento que 

temos, a relação da escola com a família, as condições de trabalho do professor e a 

didática que ele utiliza.  

 A inteligência é associada à capacidade de criar e ter projetos. Isso traz para 

a prática docente a necessidade de olhar o educando como alguém que pode, é 
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capaz e deseja aprender. Certamente nem todos aprenderão ao mesmo tempo, nem 

da mesma forma, porque há formas diferentes de dispor das capacidades da 

inteligência e, portanto, de aprender. Nessa perspectiva, avaliar não é comparar 

pessoas.  

 O desafio colocado por essa forma de olhar o educando é extremamente 

diferenciado: requer percebê-lo em suas dimensões cognitiva, afetiva e cultural, de 

forma a compreendê-lo melhor em suas diferenças, em suas crenças, em sua forma 

de aprender. Esse olhar precisa possibilitar a autonomia do educando para deliberar 

e realizar ações, responsabilizando-se por essas ações e por sua aprendizagem. A 

avaliação é, portanto, responsável por fazer com que o educando perceba o valor do 

que aprende.  

 A sala de aula deve se tornar o espaço privilegiado do conhecimento 

compartilhado, onde a escola e os saberes que ela veicula devem estar a serviço da 

formação do educando e da realização de seus projetos pessoais.  

 O professor passa a ser o articulador das ações, para que o espaço da sala 

de aula torne-se um lugar em que os educandos participam de uma proposta de 

trabalho que também é dele; encontrando segurança para aprender, expressar-se e 

assumir compromissos individuais e coletivos. Isso significa que a proposta de ensino 

do professor, ainda que focada nos conteúdos propostos, considera o educando, 

negocia com ele, escuta de fato o que ele tem a dizer, suas incompreensões e 

contribuições.  

 Os conteúdos trabalhados na escola precisam ser abordados de forma a 

garantir que todos os educandos aprendam. Nesse sentido, cabe aos professores 

das disciplinas que compõem o currículo a tarefa de permitir ao educando uma 

aprendizagem significativa e relevante dos saberes escolares, incluindo o 

desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes.  

 Consequentemente, a forma de ensinar e de avaliar os conteúdos deve 

permitir ao educando uma visão ampliada das diversas relações que podem ser 

estabelecidas entre uma disciplina e as demais áreas do conhecimento, e da função 

que elas assumem na sua formação. Espera-se que o processo de avaliação desvele 

ao educando o que aprende e como aprende, para que tenha confiança em sua forma 

de pensar, de analisar e enfrentar novas situações.  
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 Assim, para os educandos, professores e demais integrantes da equipe 

escolar, avaliar implica recolher, descrever, analisar e explicar o processo de ensino 

e aprendizagem. Uma ação regulada e refletida em função de um presente e de um 

futuro esboçados por um projeto, tanto no sentido pedagógico quanto no individual. 

As informações são coletadas em função do valor atribuído à aprendizagem que se 

espera obter por meio do processo de ensino.  

 Dessa forma, o ato de avaliar cria a possibilidade constante de reflexão sobre 

o projeto pedagógico, suas metas, suas possibilidades e a localização de cada 

educando, suas aprendizagens e necessidades em relação às metas estabelecidas. 

Já para o educando, a avaliação tem função de torná-lo ator e autor de sua 

aprendizagem.   

 Buscar a formação de uma consciência reflexiva por parte do educando 

significa, entre outras atitudes, que ele precisa assumir a parcela que lhe cabe de 

responsabilidade sobre a sua aprendizagem. Para isso, deve-se perceber que a 

avaliação serve para aconselhar, informar, indicar mudanças, funcionando em uma 

lógica cooperativa que faz do diálogo uma prática e da reflexão uma constante.  

 Em síntese, para professores e educando, a avaliação deve ser como uma 

lente que permite uma visão cada vez mais detalhada sobre o processo de ensinar e 

aprender. Ela é o elemento articulador do processo de ensino e aprendizagem pelo 

acompanhamento que faz das ações pedagógicas e seus resultados junto aos 

educandos.  

 A avaliação, portanto, constitui, para todos os envolvidos, o inventário de um 

processo vivo, intenso e complexo, podendo significar o modo pelo qual todos os 

participantes do projeto pedagógico tomam consciência de suas identidades, suas 

diferenças, responsabilidades e avanços, na busca da autonomia necessária para 

compreender o mundo no qual vivemos.  

Entre as ações concretas que solidificam esta proposta de avaliação 

destacamos:  

● A Socialização com os educandos dos Planejamentos dos Temas, dos Planos  

de Aula e dos projetos, celebrando um contrato pedagógico com os 

educandos, estabelecendo metas e critérios de avaliação.  
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● Uma preponderante valorização dos aspectos qualitativos durante o processo 

de aprendizagem, com construção de instrumentos de verificação dela,  de 

domínio dos professores e educandos.  

● Construção de instrumentos de avaliação, como provas, testes e exercícios 

que têm como matriz as competências e habilidades expressas no Plano de 

Ensino e  Plano de Aula,  promovendo operações mentais, das mais simples 

às mais complexas.    

● A Gestão de grupo, com estabelecimento de objetivos, metas e seus 

indicadores, os Conselhos de Turma, os Conselhos de Classe Participativos, 

os Conselhos dos Professores e as “Rodas” constituem-se em momentos 

privilegiados de avaliação, de exercício da democracia e de diálogo entre os 

educandos, professores, pais, corpo técnico da escola e direção, onde são 

avaliadas as metas estabelecidas pelo grupo, a performance do mesmo e as 

metas estabelecidas pela escola.  

● Exercício constante da “autorregulação”, onde o educando é paulatinamente 

convidado a incluir-se no processo de avaliação, gestando a consciência do 

processo pessoal de construção do conhecimento, para que se descubra um 

ser aprendente, através da socialização das pesquisas, trabalhos, tarefas, das 

correções de textos, provas, exercícios e dos momentos específicos de 

recuperação.   

  

6.1 Instrumentos: escolhas e finalidades  

  

 Nesse modo de conceber o processo avaliativo, não há “a melhor” ou “a única” 

forma de acompanhar a aprendizagem dos educandos. A eficácia e a pertinência de 

um determinado modo de avaliar dependem do contexto de sua ocorrência, das 

metas almejadas pela proposta de ensino e aprendizagem a ela relacionadas e das 

pessoas envolvidas nesse processo. Por isso, a escolha, utilização e elaboração de 

instrumentos são aspectos importantes.  

 Escolher e elaborar instrumentos de avaliação ultrapassa a simples 

preparação técnica: traz a necessidade de múltiplos instrumentos e da percepção do 

momento mais adequado para a utilização de cada um deles, organizados em função 

das informações que se pretende obter.   
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 O que confere importância a um instrumento não é sua sofisticação, mas o 

uso que fazemos dele e das informações que ele proporciona.   

 Não existe processo avaliativo sem o recolhimento de dados para serem 

analisados; daí a importância dos instrumentos de avaliação, sua escolha e seus 

critérios de uso.   

 A seleção e elaboração dos instrumentos de avaliação têm início ainda no 

planejamento, quando o professor questiona: “O que ensino?”, “Por que ensino?”, 

“Meus educandos podem aprender isso?”. Tais questionamentos já apontam para a 

necessidade de direcionar o olhar para acompanhar o efeito das ações didáticas que 

organiza para que os educandos aprendam.   

 Nesse momento, o professor estabelece metas a serem alcançadas, 

referentes a noções, conceitos, habilidades e atitudes que deseja desenvolver em 

seus educandos e que se relacionam tanto com as intenções de formação da 

Instituição escolar, quanto com as metas do projeto pedagógico.   

 O importante no processo é que a avaliação forneça dados para o professor 

compreender o que o educando aprendeu ou não, e fazer intervenções/mediações 

que o ajudem a superar suas dificuldades e avance em suas aprendizagens. Os 

instrumentos podem guiar o olhar do professor nesse sentido.  

 O essencial nessa perspectiva, é colocar a avaliação a serviço da inclusão 

dos educandos no processo de sua aprendizagem. Isso faz com que os diversos 

instrumentos utilizados sejam organizados em torno de atividades que tenham 

sentido e relevância para os educandos, em detrimento de exercícios mecânicos e 

artificiais.   

 Em suma, os instrumentos de avaliação devem resultar em um conjunto de 

informações sobre o processo de ensino e aprendizagem que possibilitem ao 

professor:  

  

● Coletar indícios de tensões, sofrimentos, avanços e conquistas.  

● Interpretar esses indícios, para compreender as dificuldades apresentadas 

pelos educandos, bem como sistematizar seus avanços.  

● Rever metas, estabelecer novas diretrizes, propor outras formas de ensinar, 

gerando, assim, novas aprendizagens.  

● Situar o educando no processo de ensino e aprendizagem.  
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● Construir formas de comunicação claras, para mostrar a todos os interessados 

tanto o sentido ou o significado desse processo avaliativo quanto à situação 

dos educandos nesse novo contexto.   

  

 A variedade de instrumentos favorece a individualização do processo de 

ensino e aprendizagem, permitindo que esta seja uma experiência que se dá no 

coletivo, mas é única para cada educando enquanto aprendiz. Mais que isso, a 

escolha de diferentes instrumentos permite uma visão mais acurada do progresso de 

cada um, por meio da comparação dos educandos com seus desempenhos 

anteriores e não com outros educandos, como normalmente acontece.   

 Por fim, na amplitude e variedade de instrumentos e de informações 

produzidas, os fatos sobre o ensino e a aprendizagem não estão em sua forma final, 

sendo necessário buscar, nas informações fornecidas pelos instrumentos, a 

construção de um cenário para a interpretação da história de cada participante sob o 

olhar único de seu professor e do próprio educando.   

  

  

6.2 Instrumentos que permitem a obtenção de dados pelo professor  

  

 a) Observação e registro pelo professor – a educação do olhar.  

  

 Não há observação possível senão para quem sabe aquilo que deseja ver, ou 

seja, para observar é preciso direcionar o olhar, registrar aquilo que é percebido e 

fazer uma análise dos dados obtidos e registrados.  

 A questão é o que registrar, quando e como fazê-lo.  

 O QUE – Fatos marcantes especialmente significativos no contexto de ensino 

e aprendizagem e relacionados ao desenvolvimento das atividades pelos educandos 

e grupos. Da mesma forma, é possível registrar a adequação do material utilizado, 

das escolhas didáticas e da própria atuação docente.  

 QUANDO – Durante a aula ou final de uma atividade, buscamos indícios de 

aproximação às metas do projeto de ensino. Se o professor não tiver clareza sobre 

os pontos de chegada do seu trabalho, não saberá o que observar.  
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 Já ao término de uma etapa de trabalho, é possível perceber a aproximação 

dos educandos às metas estabelecidas. Nesse caso, o registro assume o caráter de 

síntese apreciativa.  

 COMO – Quando o professor tem um grande número de turmas ou educandos 

por sala, cabe a ele organizar sua observação, elegendo um pequeno grupo de cada 

vez enquanto realiza uma atividade. Todos os educandos serão observados, num 

momento ou em outro. O registro não precisa e não deve ser complexo. Bastam 

algumas frases que retratem um comportamento não habitual, uma indicação clara 

de compreensão ou incompreensão do que está sendo trabalhado, ou que apontem 

indícios do que está bem ou não e dos avanços.  

 As informações resultantes dessas observações e registros são mais eficazes 

do que aquelas que poderiam ser obtidas em prova ou “trabalho” pontual. Permitem 

a interferência imediata do professor, que poderá rever algumas atividades, propor 

outras ou avançar no tema em estudo.  

 Os registros exigem um olhar constante para as metas e servem de mapa do 

processo de aprendizagem de cada educando e da classe como um todo, além de 

auxiliar na reflexão sobre a própria prática do professor.  

 O “parecer descritivo” utilizado como instrumento de socialização da avaliação 

com os educandos e pais dos educandos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Séries Iniciais, e o “Registro de Participação e Atitudes” são frutos do olhar 

observador e dos registros dos professores.   

  

b) Análise de produções / registros dos educandos – diagnosticar e intervir.  

  

 As produções ou registros produzidos pelos educandos assumem diversas 

formas, desde respostas a questões e atividades até desenhos e textos propostos 

em diferentes momentos do trabalho:  

  

● Ao iniciar um novo tema, as produções têm como objetivo investigar os 

conhecimentos prévios dos educandos sobre determinado assunto; a partir 

disso, o professor poderá organizar suas ações docentes. Por exemplo, uma 

professora da terceira série pediu a seus educandos que escrevessem uma 

carta para a segunda série contando tudo o que sabiam sobre o cubo.  
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● Após uma atividade, os educandos fazem registros sobre o que fizeram, 

aprenderam (ou não) e perceberam durante a realização de uma atividade ou 

bloco de atividades. Esses registros podem ser individuais ou coletivos,  

dependendo do tipo de produção pedida e daquilo que o professor deseja 

saber sobre cada educando, a classe ou alguns educandos em especial. De 

acordo com a série, há uma gama de possibilidades, orais e escritas, na 

elaboração de textos pelos educandos.  

● Ao término de um assunto, a melhor produção é em forma de texto; ela permite 

a finalização do assunto com uma etapa de reflexão e sistematização de 

noções e conceitos. Pode ser a produção de uma síntese, resumo ou até 

mesmo um parecer sobre o tema desenvolvido. Os educandos vão 

percebendo o caráter de fechamento e a importância de apresentar 

informações precisas, ideias centrais e significativas do tema abordado. O 

professor aproveita para verificar como as noções e os conceitos foram 

compreendidos ou equívocos que ainda permanecem.  

  

 Não se pretende passar a falsa impressão de que todos os educandos acham 

simples a elaboração de registros ou que desde o início suas produções serão 

completas.  

 São necessárias intervenções do professor, para que os educandos 

progridam e qualifiquem seus textos. Reformulações de textos coletivos, revisões em 

duplas e reescritas de textos são estratégias que fazem parte desse processo de 

acompanhamento da aprendizagem do educando. Nesse sentido, a produção de 

textos ou registros pelos educandos não é solicitada para atribuição de nota, mas 

para se obter “pistas” sobre o caminhar do educando em relação ao processo de 

ensino e aprendizagem.  

 De um lado, o conjunto de informações obtidas com a análise dos registros 

dos educandos, integrado às observações do professor, permite que ele possa refletir 

sobre os educandos e sobre seu próprio trabalho. De outro, constitui para o educando 

um momento de aprendizagem, uma vez que ele tem a chance de pensar sobre suas 

ações e produções, além da oportunidade de articular noções e conceitos aprendidos. 

Trata-se de um processo metacognitivo de pensar sobre a própria aprendizagem, 

organizando suas ideias para transformá-las em texto. Isso é essencial tanto para 



22  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

conscientização do educando sobre seu processo de aprender, quanto para permitir 

a ele um exercício de autonomia no sentido de ter controle sobre o que aprendeu e o 

que ainda falta.  

 O “Registro Reflexivo”, “Registro Estético”, “Pesquisa Relâmpago”, são 

algumas estratégias já amplamente empregadas dentro do nosso processo de 

avaliação.   

  

c) Provas: fonte útil de informação.  

  

 A prova é o instrumento mais característico do sistema de avaliação 

tradicional.  

No entanto, ela também pode ser uma fonte útil de informação.  

 Esse instrumento é adequado especialmente quando desejamos avaliar 

procedimentos específicos, a capacidade de organizar ideias, a clareza de expressão 

e a possibilidade de apresentar soluções originais. Porém, tem suas limitações 

quando queremos, por exemplo, analisar como os educandos utilizam conhecimentos 

em situações em que deles são exigidas argumentações em discussões com outras 

pessoas, ou seja, quando estamos avaliando certas habilidades.  

 O uso da prova como instrumento pode ser analisado sob diversas 

perspectivas. É possível estudar formas de propor as provas: orais, com consulta, 

sem consulta, em duplas ou grupos etc. Por exemplo: a classe é dividida em grupos 

de três ou quatro educandos, que têm como função rever todos os assuntos 

estudados e fazer uma lista que mostre aqueles temas que efetivamente tenham sido 

apreendidos pelo grupo. Numa segunda fase, os mesmos grupos elaboram um 

número determinado de questões sobre os temas listados e, finalmente, o professor 

elabora uma prova na qual aparece ao menos uma questão de cada grupo.  

 Essa proposta, depois de realizada uma ou duas vezes, propicia também que 

os educandos estudem uns com os outros e ampliem a cooperação com seus pares.  

 Em um interessante estudo sobre avaliação, Abrantes (1995) propõe outras 

formas de utilizar provas. Uma delas é o teste em duas fases, que consiste em uma 

prova que, em um primeiro momento é realizada na aula, sem consulta, durante um 

período de tempo previamente combinado com os educandos. Em uma segunda fase, 

os educandos receberão novamente a prova para completar aquilo que não foram 
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capazes de fazer antes, e são avisados disso. Na segunda etapa da prova é feita uma 

apreciação, dando pistas e sugestões a cada educando de como pode rever e 

aprimorar o trabalho realizado na primeira fase.  

 Há, também, a falsa prova, que consiste em apresentar aos educandos uma 

prova com questões resolvidas, com erros e acertos, de modo que a tarefa é que eles 

sejam os professores, devendo analisar e indicar os erros, corrigindo-os 

posteriormente, acrescentando uma pequena lista de indicações que possam ser 

úteis para quem fez aquela prova. A falsa prova pode ser realizada em duplas ou 

individualmente e permite perceber como os educandos utilizam o que aprenderam 

para analisar cada questão e sua respectiva resposta.  

 Os exemplos descritos podem contribuir para mostrar que a prova não precisa 

ser o lado escuro da avaliação e que, como qualquer outro instrumento, ela terá seu 

uso decidido de acordo com a concepção que temos de avaliação como parte de um 

projeto de formação, em que todas as ações têm a função de ensinar, para que haja 

aprendizagem.  

  

d) Análise de erros e correção – momentos formadores do processo de  

aprendizagem.  

  

 Examinar os erros é um meio de fazer da avaliação algo que vai além de 

contabilizar quantos acertos e quantos erros foram cometidos para dar a essa análise 

o sentido de ser mais um momento formador no processo de aprendizagem.  

 Olhar para os erros é investigar seus significados, observá-los segundo 

diferentes pontos de vista e, desse modo, possibilitar uma postura mais crítica sobre 

o que se sabe e o que falta aprender. A análise dos erros é, a nosso ver, uma das 

formas mais legítimas de uma avaliação personalizada e interativa.  

 Para o professor, a análise de erros propicia um exercício de reflexão que 

constitui não uma ocasião de sansão, mas de explicação e compreensão das 

dificuldades, provocando questionamentos inclusive sobre o seu próprio trabalho: “ O 

que ocasionou o erro foi a estratégia didática utilizada? Variei as atividades a fim de 

ampliar as formas de abordar as noções e conceitos, para possibilitar a compreensão 

do assunto ou tema?”.  
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 Para o educando, a análise de erros confere sentido e importância aos 

percursos pessoais, permitindo a obtenção de referências, a possibilidade de 

perceber outros caminhos, deixando de ser um fator de inibição para constituir um 

elemento inerente ao caminhar da aprendizagem. Trata-se de um momento de 

parada para rever procedimentos, pensar novamente, reorganizar percursos.  

 Discutir com o grupo porque a resposta ou o resultado da atividade está errado 

é uma das formas de trabalho, que contribui muito para o educando rever suas 

estratégias, localizar seus erros e reorganizar os dados em busca de uma solução 

correta. Ações nesse sentido favorecem o desenvolvimento da autonomia dos 

educandos, contribuindo para que eles também se tornem reflexivos sobre suas 

produções e para que não desenvolvam crenças sobre suas aprendizagens, tais 

como: não vale a pena perder tempo refletindo sobre uma questão; o importante é 

dar a resposta certa ao que o professor solicita; não podemos aprender nada através 

de erros; sair-se bem na avaliação é uma questão de esforço; a prática solitária é 

uma forma de vencer dificuldades.  

 Essa análise impede que os erros comuns a quem inicia uma aprendizagem 

instalem-se definitivamente ou que os educandos fiquem sozinhos com seus 

problemas, seus erros e incompreensões, permitindo que eles ultrapassem os 

sentidos de fracasso e de culpa.  

 A análise de erros tem como objetivos: promover aprendizagem; encorajar 

para o reconhecimento de dificuldades e potencialidades; conscientizar o educando 

de que o erro leva a novas aprendizagens; valorizar os acertos; promover parcerias; 

aprender a pedir colaboração; estimular a perseverança para encontrar respostas; 

aprender a fazer perguntas (relação dialética com o conhecimento); desenvolver a 

avaliação formativa e colaborativa; desafiar a capacidade de autocrítica.  

 Este processo de correção e análise de erros acontece através da 

observação, sinalização e registro do professor; “roda de apreciação das tarefas” 

oportunizando troca de informações e partilha de dúvidas; relendo e reestruturando 

textos; analisando e refletindo sobre os erros e as dificuldades; mediando durante a 

execução da atividade, entrando no “espaço de construção do educando”; mostrando 

a importância do refazer; organizando critérios de avaliação com os educandos; 

promovendo uma correção interdisciplinar; sinalizando as competências trabalhadas; 
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mantendo um nível de exigência de acordo com os objetivos socializados e os 

indivíduos; estabelecendo um patamar estético mínimo.  

  

  

6.3 Instrumentos que atribuem ao educando a responsabilidade da 

autoavaliação e da heteroavaliação.  

   

a) Autoavaliação: confiar em si.  

  

 Como o próprio nome diz, trata-se de uma avaliação do educando sobre si 

mesmo, suas aprendizagens, e é preciso que se criem oportunidades para isso 

acontecer.  

 É como uma leitura pessoal de suas conquistas, seus avanços e 

necessidades, observando limites e pontos de superação. É com essa perspectiva 

que a autoavaliação e a avaliação entre pares constituem dois instrumentos possíveis 

e relevantes para a obtenção de informação no processo de avaliação escolar.  

 A autoavaliação pode conferir ao educando uma posição diferente, fazendo 

dele não um simples executor de ordens, mas alguém que tem clareza das metas do 

projeto, das críticas a seu trabalho e do domínio de seu caminhar.  

 Para que a autoavaliação funcione, é necessário que os educandos aprendam 

a fazê-la e que o professor se questione sobre como começar e quando. A prática 

indica que, desde a Educação Infantil, é possível promover a autoavaliação.  

 Nessa faixa de escolaridade, os educandos podem, individualmente, em 

duplas ou em grupos, sentar-se diante de imagens de suas atividades, fotos, 

desenhos, materiais que utilizaram, e conversar sobre o que aprenderam quando 

realizaram, o que foi fácil, o que foi difícil, como podem fazer para superar obstáculos. 

O professor pode direcionar o olhar dos educandos para os pontos que deseja avaliar, 

enquanto anota os indícios principais dessa conversa e organiza um texto coletivo 

que, depois, é lido em conjunto pelas crianças e seus pais.  

 Quando os educandos já começaram a escrever com maior fluência, aos seis, 

sete ou oito anos, é possível propor que escrevam sobre sua aprendizagem, 

individualmente. Nesse caso, o professor pode pedir que consultem o caderno ou 

portfólio para relembrarem o que fizeram, o que aprenderam.   
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 Com os educandos mais velhos, além da análise sobre o que é e para que 

serve a autoavaliação, é interessante sua introdução a partir de pequenos exercícios 

após atividades, uma semana de trabalho ou de uma aula. Por exemplo, em seguida 

a uma tarefa de casa, na qual havia sido solicitado que os educandos realizassem 

com a família um jogo de multiplicação, a professora pediu que escrevessem a ela 

bilhetes informando como foi a experiência e quais as dificuldades sentidas.  

 Outra forma de propiciar aos educandos que aprendam a fazer a 

autoavaliação, é o estímulo à produção de registros antes e após uma atividade. 

Nesse caso, os educandos podem escrever sobre sua atuação, algo novo que 

aprenderam, dizer sobre suas dificuldades conceituais e de sua relação com as 

regras ou com os demais jogadores, refletir sobre como se sair melhor em uma 

próxima vez, ou em outra atividade que for semelhante àquela.  

 É importante enfatizar também que, embora possa haver na autoavaliação 

algum item que diga respeito à avaliação das aulas ou atuação do professor, essas 

informações não podem ser o centro desse instrumento.  

 É importante que a autoavaliação não seja feita em momento de prova, por 

meio de questões colocadas ao final da prova. Esse procedimento não é adequado, 

uma vez que exige que o educando reflita sobre sua aprendizagem e sua atuação em 

um momento que, por vezes, pode ser de tensão ou influenciado pelas impressões 

que teve, as dificuldades que sentiu enquanto resolvia o que estava proposto na 

prova. A autoavaliação é uma ação que pode ficar comprometida se não houver um 

cuidado com o momento e a forma de sua proposição.  

 Este é um meio de individualização do ensino e de transformação de modo 

significativo, das relações pessoais em sala de aula. Desvincula o educando do 

interesse de ludibriar o processo, disfarçar pontos fracos e negociar o conhecimento, 

que são perigos de um ensino tradicional, regido pela pontuação, pelo mérito 

(PERRENOUD, 1995). Mais que isso, possibilita que as relações pessoais ocorram 

em um clima de confiança recíproca e auxilia, conforme indica Perrenoud (1999), a 

fazer nascer na escola a cultura da transparência, por meio de uma relação de 

cooperação.     

  

b) Avaliação entre os pares: confiar no outro.  
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 Na avaliação entre pares, o professor organiza o trabalho, prevendo 

momentos nos quais os educandos troquem impressões entre si e reflitam sobre os 

trabalhos, produções e ações uns dos outros, de modo que possam perceber 

aspectos comuns à sua aprendizagem, apreciar o valor das produções de cada um, 

aprender a conviver com as diferenças, buscar formas de cooperação mútua, 

conversar sobre suas perspectivas e pontos de vista. Esse instrumento de avaliação 

tem como meta, ainda, criar na classe um ambiente no qual a comunicação seja 

estimulada, o conhecimento seja compartilhado, e a tolerância desenvolvida como 

um valor.  

 Certamente o uso desse instrumento necessita de alguns cuidados, 

especialmente no que diz respeito a não confundir avaliação entre pares com crítica 

a comportamentos ou características individuais. Cabe ao professor mediar e intervir 

para que esse instrumento possa ser entendido pelos educandos. A avaliação entre 

pares precisa cumprir a função de levar o educando a se perceber e ao seu processo 

por meio do outro, e não ser causa de sofrimento ou imobilização devido a críticas 

que podem aparecer, quando não se tem uma pauta da avaliação.  

 Os trabalhos de grupo realizados no contexto das aulas, o processo de 

“Gestão de Grupo”, o “Conselho de Turma”, o “Conselho Participativo”, o “Conselho 

dos Professores”, as “Assembleias Iniciais e Finais”, constituem momentos 

privilegiados de heteroavaliação.    

  

  

6.4 Instrumentos e estratégias que permitem fazer da avaliação um 

processo compartilhado entre professor e educando  

  

a) Portfólio.  

  

 O portfólio constitui um conjunto organizado de trabalhos produzidos por um 

educando, ao longo de um período de tempo. Tem como finalidade proporcionar um 

diálogo entre os envolvidos no processo avaliativo sobre aprendizagem e o 

desenvolvimento de cada um.  

 Além disso, encoraja os educandos a comunicar sua compreensão, suas 

dúvidas, com o nível cada vez mais elevado de proficiência.  



28  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

 Um portfólio pode incluir textos, projetos, produções individuais ou de grupos, 

reflexões pessoais do educando. Na discussão sobre organizar um portfólio e o que 

incluir nele, é preciso considerar que não são todas as informações e registros dos 

educandos que irão compor a pasta, pois, se assim for, perde-se a possibilidade de 

uma análise mais minuciosa, seletiva e organizada dos registros e do que é essencial 

para o processo de avaliação.  

 Assim, ter um portfólio não é apenas armazenar folhas em um determinado 

local, mas convidar o educando a registrar a história de seu percurso; fazer relatos 

do que aprendeu; incluir produções que revelem realizações pessoais; refletir sobre 

mudanças; e identificar experiências de aprendizagem, significativas ou não, de 

acordo com seus próprios critérios.  

 Ao elaborar um portfólio, o educando terá a oportunidade de participar da 

organização do seu material, pensar sobre o que nele está contido, ou seja, 

autoavaliar-se. Na organização de portfólios os educandos têm oportunidades 

frequentes de folhear seus trabalhos, escrever pequenos textos, organizar o que já 

aprenderam ao final de um período, semana, mês, bimestre ou trimestre. Isso dá a 

eles possibilidade de ter consciência sobre os avanços conseguidos, as atividades 

realizadas e sobre o projeto em si.  

 É importante esclarecer que a caracterização do portfólio como instrumento 

de avaliação não está especificamente em seu formato físico, que pode ser uma 

pasta, uma caixa, um CD-ROM ou outro que os organizadores considerem eficiente. 

O que o particulariza é a possibilidade de reflexão constante sobre o conjunto das 

produções do educando, o contraste entre metas do projeto e as ações realizadas 

para alcançá-las, a possibilidade de perceber a própria trajetória, seus momentos 

centrais e a superação de obstáculos.  

 A elaboração do portfólio é de responsabilidade do educando, mas tem a 

supervisão direta do professor, que auxilia na organização e na seleção das 

informações a serem utilizadas, estimula seu uso, prevê momentos de trabalho com 

a documentação, usa o portfólio no processo de avaliação e autoavaliação.  

 Cada educando pode completar seu portfólio durante uma aula, ao término de 

uma atividade ou ao término do estudo de um tema. É comum, especialmente se o 

professor levar a sério sua organização, que os educandos passem a perceber mais 

claramente o que desejam colocar em seu portfólio. Entre eles surgem comentários, 
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tais como “esse texto ficou bom”, ou “esse jogo foi diferente, deu trabalho mais 

aprendi”, que são importantes, pois refletem envolvimento e percepção do processo 

vivido na aula.  

 Cada educando pode organizar um índice para o seu portfólio, uma 

apresentação e mesmo uma classificação que demonstre como as ideias estão sendo 

organizadas e trabalhadas.      

  

b) Administração de Desempenho - Plano de Desenvolvimento Pessoal e o 

Plano Pessoal de Estudo (PPE).  

  

 A Administração do Desempenho e o Plano de Desenvolvimento Pessoal são 

ações que contribuem no processo de crescimento profissional, pessoal e grupal.   

Delas participam todos os professores e responsáveis pela Biblioteca, Setor 

de Audiovisuais e Laboratório de Informática.   

 Estes instrumentos são usados dentro da Gestão Humana, que visa apontar 

os avanços, as dificuldades, deficiências na execução dos processos e aponta um 

plano de desenvolvimento pessoal, num contexto de formação permanente, 

buscando a melhoria constante do desempenho pessoal, contribuindo decisivamente 

com o crescimento grupal e a satisfação dos envolvidos. Neste contexto concebemos 

o desenvolvimento integral dos educadores e seu processo de formação continuada.   

 O Plano Pessoal de Estudo trabalhado pelos regentes com os educandos 

constitui-se num desafio de estimular o educando para o autodesenvolvimento, a 

autoaprendizagem e a autorregulação. A função do educador é de motivar, estimular, 

apontar caminhos, destacar os pequenos avanços, de trabalhar em parceria com os 

adolescentes, porque o autodesenvolvimento, a autoaprendizagem e a 

autorregulação somente são possíveis em quem tem a necessidade, o desejo de 

saber e tem a decisão de aprender.  “Apostar na autorregulação, em sentido mais 

estrito, consiste em reforçar as capacidades do sujeito para gerir ele próprio seus 

projetos, seus progressos, suas estratégias diante das tarefas e dos obstáculos” 

(PERRENOUD, 1999).  

 Não podemos nos iludir, pois para a maior parte dos educandos, estudar, ler, 

pesquisar e escrever permanecem tarefas impostas, deveres, coisas que se deve 

fazer para ser admirado pelos adultos, para passar de ano, para competir, para não 
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sofrer sanções... mais do que por razões pessoais. Mas precisamos insistir tanto 

quanto insistimos para que nossos filhos deixem o próprio quarto arrumado, guardem 

os tênis no lugar determinado para tal.  

 O desenvolvimento integral dos educandos, objetivo expresso no PEPSI, 

encontra neste método um aliado importante, pois supõe a adesão consciente das 

pessoas e a preocupação constante com o crescimento pessoal. Abre para uma 

atitude colaborativa entre os membros do grupo, visto que o bom desempenho de 

cada pessoa é possibilidade de crescimento de todos. “Criar organizações de 

aprendizagem implica formar pessoas que aprendam a ver as coisas pela perspectiva 

sistêmica, que desenvolvam seu próprio domínio pessoal e que aprendam a expor e 

reestruturar modelos mentais, de maneira colaborativa” (PETER SENGE, 2005).  

 A regulação, portanto, não é um momento específico da ação pedagógica, 

assim como se faz ao aplicar provas no final do mês, do bimestre ou da unidade 

estudada, mas é um componente permanente dela. Dá-se ao longo de todo o tempo 

em que se processam as aprendizagens. O que significa dizer que constantemente o 

regente, o professor, deverá estar retomando o PPE, os objetivos, metas e seus 

indicadores, promovendo momentos de auto e heteroavaliação, e assim por diante.   

 O caminho que encontramos para estimular o autodesenvolvimento e a 

autorregulação, ou seja, tornar o educando sujeito de suas aprendizagens, saindo do 

discurso para a prática, foi de tornar este processo um elemento curricular, de grande 

investimento.   

  

c) Apoio pedagógico – garantia de aprendizagem para todos.  

  

 No Colégio Salesiano procuramos desenvolver um processo de recuperação 

que seja eficiente e eficaz, com um sistema de diagnóstico das dificuldades dos 

recuperandos, que os conscientize de suas reais dificuldades e desperte neles a 

necessidade de participar do trabalho de recuperação.   

 A obrigatoriedade do ensino básico para todas as crianças, adolescentes e 

jovens, trouxe para a escola novos desafios. Podem estar na escola educandos com 

deficiências sensoriais, físicas e mentais; educandos com a aprendizagem 

comprometida por inúmeros motivos; educandos muito motivados e outros sem 

qualquer motivação; educandos com extrema dificuldade de aprendizagem ou 
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bloqueados e outros que aprendem com muita rapidez, exigindo da escola e dos 

educadores que têm compromisso com a aprendizagem de todos, novas 

competências e muita dedicação. Neste contexto, a própria palavra recuperação 

adquire um sentido diferente do que tradicionalmente lhe é atribuída. Não se trata 

mais de recuperar notas e sim de promover aprendizagens, respeitando o ritmo de 

cada educando.   

 Ao falarmos então em recuperação, nos deparamos com a complexidade do 

ato de aprender que fica ainda mais notória se admitirmos que isto verdadeiramente 

acontece se o sujeito percebe a importância e seu efeito positivo em seu 

desenvolvimento, ou seja, se existir a motivação. Meirieu fala da interação entre a 

informação e o projeto pessoal de utilização, onde “a primeira só é desvendada 

graças ao segundo e o segundo só se tornou possível graças à primeira”. A 

aprendizagem, a compreensão verdadeira, só ocorre através dessa interação. Daí se 

deduz uma fórmula: identificação + utilização = significação. A aprendizagem neste 

sentido deve ser encarada como uma construção histórica que se dá através de 

estratégias de aprendizagem.  

 A aprendizagem como processo subentende a adesão do indivíduo, porque a 

elaboração do conhecimento requer tempo, esforço, e sem o envolvimento pessoal 

não há como se assumir como sujeito na produção do saber. “Romper o equilíbrio 

inicial em que se encontra o conhecimento prévio não é fácil[...] para consegui-lo é 

necessário atitude favorável, do interesse e da motivação para realizar as diferentes 

fases da construção do conhecimento” (ZABALA, 2002).   

 Como motivar quem não aprende, quem está bloqueado? Existem motivações 

extrínsecas e intrínsecas. Extrínsecas são nossas conhecidas: a nota, o passar de 

ano, o prêmio e o castigo etc. Interessam-nos as motivações intrínsecas, pois na 

verdade são estas que promovem a aprendizagem como processo. Podemos traduzi-

las por desejo e necessidade.  

 Despertar o desejo de aprender, motivar, passa a ser a condição primeira para 

garantir aprendizagem significativa a todos, porque mudanças profundas acontecem 

quando o educando assume como próprios os objetivos a serem alcançados, que o 

fazem sentir-se autônomo e capaz. A motivação quando é intrínseca, gera um 

sentimento de competência, autodeterminação, melhora a autoimagem, desperta o 

desejo de superar dificuldades, de crescer, ter êxito. A curiosidade faz parte desta 
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motivação intrínseca. Aprender e conhecer proporcionam prazer quando o indivíduo 

tem a sensação e percepção de que é capaz de aprender e este fenômeno é um 

grande motivador.   

 Na escola é importante que o educando saiba a função, a utilidade do que 

estará estudando, saiba o porquê da atividade; que os critérios de avaliação sejam 

previamente combinados; que sejam reconhecidas as habilidades e competências, 

fazendo elogios, reforçando talentos e que as aprendizagens sejam significativas.   

Observamos cinco princípios que consideramos importantes no que se refere 

à motivação e ao interesse:  

  

● A maneira como os educandos e as educandas se auto representam em uma 

tarefa que devem realizar, ou seja, seu autoconceito e sua autoestima, incidem 

na atitude para aprender significativamente.   

● A motivação depende do sentido atribuído à tarefa, que a torna atrativa, 

interessante, pertinente a uma necessidade.   

● O melhor incentivo do interesse é a gratificação da experiência de que se 

aprende e de que se pode aprender.   

● O papel das avaliações do próprio trabalho, o momento e a forma como se 

produzem incidem quase de maneira definitiva na motivação para a 

aprendizagem.  

● Os conteúdos de aprendizagem devem ser interessantes por si mesmos.   

  

d) Ações que promovemos para garantir aprendizagem para todos.  

  

Recuperação no CSI tem duas formas de encaminhamento, por serem dois os 

obstáculos ou dificuldades mais comuns na aprendizagem:   

  

● Educandos que precisam ainda desenvolver as habilidades necessárias para 

aprender, apresentam dificuldade na leitura e na escrita, têm dificuldade de 

autorregulação, têm pouco desenvolvida a metacognição, ou seja, têm pouca 

noção de como aprendem e de como proceder para aprender, são 

encaminhados pelo Conselho de Classe para aulas de apoio. Muitas vezes se 
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fazem necessários encaminhamentos para acompanhamento de especialista 

como, psicopedagogo, psicólogo, neuropediatra etc.   

● Sempre que há avaliação de um determinado conteúdo, no momento da 

devolução aos educandos, o professor retoma a avaliação e dá continuidade 

às aprendizagens, valorizando o erro, através dos seguintes procedimentos:   

● relaciona os equívocos mais comuns;  

● agrupa os educandos por dificuldade;    

● planeja tarefas para cada grupo, de acordo com a dificuldade demonstrada, e 

aos educandos que dominam o conteúdo propõe tarefas, desafios ou os inclui 

em grupos para trabalho cooperativo;   

● quando a dificuldade for comum à classe, trata da questão, abordando-a de 

forma diferente da tratada anteriormente, antes da avaliação; nesse caso refaz 

a avaliação, trocando a nota menor pela maior.   

  

e) Outras ações que realizamos para garantir aprendizagem para todos.  

  

● Esclarecer aos educandos a finalidade da recuperação, segundo o PEPSI, 

como elemento necessário à aprendizagem.  

● Promover diagnóstico das dificuldades, fazendo o educando refletir e eleger    

formas de superação.   

● Desenvolver atitudes de auto-observação, autoavaliação, iniciativa, 

responsabilidade e perseverança.  

● Incentivar a superação das dificuldades melhorando a autoestima do 

educando.   

● Trabalhar as dificuldades no contexto em que surgiram, com ênfase no método 

de estudo da disciplina e na metacognição e no desenvolvimento das 

habilidades escolares necessárias para aprender.  

● Incentivar a criação de grupos de “entreajuda”, com o auxílio de educandos 

monitores.   

● Retomar o processo de ensino-aprendizagem com novas estratégias, 

promovendo trabalhos diversificados: oficinas sobre conhecimentos e 

habilidades básicas, trabalhos para casa com socialização na classe, 
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pesquisas, jogos, trabalhos-desafio, produções utilizando o instrumental da 

multimídia.    

● Encaminhar para aulas de apoio ou para especialistas, educandos com 

dificuldade de aprendizagem ou bloqueados.  

● Fazer a prova escrita de Avaliação Final precedida pela “Oficina de 

Aprendizagens”, conforme procedimento operacional próprio.   

● Firmar “Contrato Didático”, estabelecendo parceria com o educando e pais na 

superação das dificuldades de aprendizagem analisadas pelo Conselho dos 

Professores, quando da passagem de ano para o outro.    

● Reavaliar o processo de aprendizagem.  

 

 

6.5 Sistema de Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem no Colégio 

Salesiano Itajaí  

  

Trata dos procedimentos utilizados para o processo de Aprovação e 

Reprovação e a Recuperação de Estudos Paralelos, de acordo com o disposto na Lei 

Nacional nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e na Lei Complementar Estadual nº 170, de 07 de agosto de 

1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação e a Resolução nº183 de 19 

de novembro de 2013/CEE/SC.  

1. O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem será semestral para 

Educação Infantil e trimestral para o Ensino Fundamental e Médio.   

2. A verificação do rendimento escolar basear-se-á em avaliação contínua e 

cumulativa, a ser expressa por parecer avaliativo ou nota e parecer avaliativo, 

prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e médias 

trimestrais sobre a  Avaliação Final.       

3. Como aspectos qualitativos entendemos o que está expresso no XVIII PEPSI, 

para uma educação integral:  as Competências Gerais da BNCC;  a Formação 

em Atitudes e Valores e o Desenvolvimento das  Habilidades Escolares 

Comuns.   

4. O professor da disciplina definirá em cada Plano de Aula, socializado com os 

educandos, as estratégias e instrumentos de avaliação.     
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5. As notas poderão ser registradas com a fração de décimos, quando for o caso, 

sem arredondamento, tanto para as variadas formas de avaliações e 

recuperação, quanto para a média trimestral e a Prova Escrita Final.    

6. A média do trimestre deverá incorporar todas as avaliações realizadas durante 

esse período e será expressa em nota de 0 (zero) a 10 (dez) e apreciada pelo 

Conselho de Classe, excetuando-se nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

onde os resultados são expressos através do Parecer Avaliativo, que está 

sendo implantado gradativamente.   

7. Para as turmas da Educação infantil, no decorrer do semestre e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, ao longo de cada trimestre, o professor deverá 

diagnosticar as dificuldades, e desenvolver atividades de recuperação. Após 

este processo, permanecendo a falta de avanço na aprendizagem, recorre-se 

ao Serviço de Orientação Educacional para encaminhamentos a especialistas.    

8. Para as turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, no 

decorrer do trimestre, o professor deverá diagnosticar as dificuldades do 

educando e apresentar ao Conselho de Classe, que encaminhará atividades 

de recuperação paralela, desde que o educando tenha cumprido com suas 

tarefas, tenha frequentado e participado efetivamente das aulas. Após este 

processo, permanecendo a falta de avanço na aprendizagem, recorre-se ao 

Serviço de Orientação Educacional para encaminhamentos a especialistas.    

9. Para a atribuição da nota resultante da avaliação das atividades de 

recuperação de estudos, deverá ser utilizado o mesmo peso da que originou a 

necessidade de recuperação, prevalecendo o resultado maior obtido.   

§ único – As avaliações do educando que apresentar transtorno de 

aprendizagem, baseado em nota clínica, de acordo com a Nota Técnica 

04/2014 do MEC/SECADI/DPEE, levarão em conta as singularidades da sua 

forma de aprender, construindo assim estratégias apropriadas de 

aprendizagem e avaliação.   

10. As aulas de recuperação de estudos, para os educandos dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, serão oferecidas em horário planejado e 

estabelecido pela Direção do Colégio.   

11. É de responsabilidade dos pais ou responsáveis acompanhar o desempenho 

escolar durante o ano letivo.   
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12. A presença do educando nas aulas de apoio e recuperação, os conteúdos, 

habilidades e competências trabalhados, serão registrados em instrumento 

criado para esse fim.   

13. O professor terá liberdade para empregar metodologias diversas nas aulas de 

recuperação e escolher estratégias que motivem à aprendizagem.    

14. Na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ter-se-á como  

aprovado o educando que demonstrou aprendizagem (DA) igual ou superior a 

70% das competências  e habilidades específicas do ano em que se encontra, 

expressas no Parecer Avaliativo.     

15. Os educandos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

que tiveram as habilidades parcialmente desenvolvidas (HPD), participarão do 

Processo de Avaliação Final.    

16. Os educandos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (3º 

ao 5º ano), que ao final do ano letivo ainda necessitarem reforçar as 

aprendizagens (NRA), ou seja, não apresentam desenvolvidas as habilidades 

necessárias para dar seguimento ao próximo ano, e em conformidade com o 

Parecer Avaliativo socializado com os pais ao longo do ano letivo e o resultado 

do Processo de Avaliação Final nos anos em que se confere nota, serão 

retidos.    

§ único - Os educandos do 1º e 2º ano dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, somente poderão ser retidos por indicação da escola e os 

responsáveis pela criança, mediante concordância das partes envolvidas e 

após registro em ata dos motivos da retenção. Assinarão a ata os responsáveis 

pela criança, a coordenação pedagógica, a orientação educacional e a direção 

da escola.       

Para fins de transferência utilizaremos a seguinte tabela de conversão de 

conceito para nota:    

 

DA  – 

 Demonstra 

Aprendizagem  

HPD-  Habilidade  

Parcialmente  

Desenvolvida  

NRA – Necessita Reforçar 

Aprendizagem  

Nota de 7.0 a 10.0  Nota de 5.0 a 6.9  Nota até 4.9  
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17. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde ainda permanece a avaliação 

expressa em nota e parecer avaliativo, nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, ter-se-á como aprovado o educando que 

obtiver, na soma das médias dos três trimestres, valor igual ou superior a 21 

(vinte e um) pontos, obtendo média final igual ou superior a 7,0 (sete).   

18. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde ainda permanece a  avaliação 

expressa em nota e parecer avaliativo, nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio, ter-se-á como aprovado o educando com 

rendimento igual ou superior a nota 3,0 (30 % de aproveitamento) na média 

anual dos trimestres, e inferior a 7,0 (sete), que participarem da “Oficina de 

Aprendizagens”,  fizerem a Prova Escrita Final e alcançarem 14 (catorze) 

pontos em cada componente curricular, obedecendo-se, para o cálculo da 

pontuação final a seguinte fórmula:  

A  média anual dos trimestres, multiplicada por 1,7, mais a nota da Avaliação 

Final, multiplicada por 1,3, igual ou maior que 14 pontos.   

19. Os educandos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

regularmente matriculados no Colégio Salesiano Itajaí, a progressão parcial 

dar-se-á caso não seja aprovado em até dois componentes curriculares, 

mediante “Contrato Pedagógico” firmado com a família, obrigando-se a 

frequentar as aulas de apoio no contraturno e ficando ciente de que não será 

possível estabelecer novo contrato nos mesmos componentes curriculares, no 

ano seguinte.   

20. Ter-se-á como reprovado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde 

ainda permanece a avaliação expressa em nota e parecer avaliativo, nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, o educando com média 

inferior a 3,0 (30% de aproveitamento) na média anual dos trimestres em uma 

ou mais disciplinas ou que, submetidos à Avaliação Final, não atingir 14 pontos 

ou mais em três ou mais disciplinas, conforme fórmula descrita no item 19.     

21. O Conselho de Classe será realizado, ordinariamente, ao final de cada 

trimestre, nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, antes 

da publicação do Boletim de Notas e do Parecer Avaliativo e no término do ano 

letivo, após a Avaliação Final.   
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22. O Parecer Avaliativo, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde ainda 

permanece a avaliação expressa em nota e parecer avaliativo, é feito pela 

professora Regente, sob a supervisão da Orientação Educacional e a 

Coordenação Pedagógica. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio, o Parecer Avaliativo é composto no Conselho dos Professores, 

com o objetivo de informar aos educandos e seus responsáveis, o domínio ou 

não das habilidades e competências planejadas para o ano que o educando 

se encontra, e as específicas do trimestre, em cada um dos componentes 

curriculares.     

23. A aprovação do educando dependerá da frequência exigida pela legislação 

vigente (Lei 9.394/96), ou seja, comparecer no mínimo a 75% do total das 

aulas.   

  

                                                                                     

6.6 Concepção, Registro e Comunicação da Avaliação 

  

  

1. O que se quer com a avaliação na Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Anos Iniciais?      

No Salesiano concebemos e assumimos a avaliação como prática educativa. 

Queremos que a avaliação seja formativa e integral, que considera a dimensão 

cognitiva, socioemocional, corpórea e produtiva dos educandos.  Propomos o desafio 

de superar uma avaliação classificatória, pautada na nota, para uma avaliação como 

bússola, orientadora da ação pedagógica dos professores e pais e de inclusão do 

educando no processo avaliativo. Almejamos superar processos avaliativos que 

servem apenas à mensuração da aquisição de conteúdos e aprimorar novos 

processos pautados no desenvolvimento de habilidades e competências (aprender a 

conhecer, fazer, ser, conviver e crer); que forneçam indicadores para planejar os 

avanços com cada um dos educandos; que seja entendida por todos como elemento 

determinante na construção da autoestima, autonomia e felicidade.    

O que se quer é que a criança, desde a Educação Infantil, desenvolva uma 

relação positiva com a avaliação; que desenvolva habilidades de autoavaliação; que 

aprenda a avaliar os colegas, queira e saiba ser avaliada; que vá compreendendo 
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que as diversas formas de verificar a aprendizagem servem para orientar para novas 

aprendizagens, e não para premiar ou punir, a tal ponto que, mais adiante, nas outras 

fases da vida escolar, seja competente na autorregulação e saiba discernir e fazer 

escolhas significativas para a construção do seu projeto de vida.   

  

2. Qual fundamentação teórica?   

A UNESCO propõe algumas habilidades e competências para se viver ao 

longo da vida no século 21. São elas o Norte da educação do ponto de vista global:   

Habilidades Cognitivas - Mobilizar, articular e colocar em prática valores, 

atitudes, conhecimentos, habilidades que permitam:   interpretar, refletir, raciocinar, 

pensar abstratamente, assimilar ideias complexas, resolver problemas, generalizar 

aprendizados.   

Habilidades Socioemocionais - Mobilizar, articular e colocar em prática valores, 

atitudes, conhecimentos, habilidades que permitam: solucionar problemas, 

compreender e gerir emoções, estabelecer objetivos, sentir e demonstrar cuidado 

pelo outro, trabalhar em equipe, tomar decisões autônomas e responsáveis, 

autorregular, enfrentar situações adversas de maneira criativa e construtiva.  

Para atender a estas diretrizes, bem como outras específicas do Projeto 

Pedagógico da Rede Salesiana de Escolas, expressas no Sistema Preventivo de 

Dom Bosco, que se alicerça nos valores evangélicos, é que buscamos, desde a 

Educação Infantil, modificar algumas práticas pedagógicas geradoras de uma cultura 

avaliativa, não mais pautada preponderantemente na nota, e sim no desenvolvimento 

de habilidades e competências. Desta forma,  o nosso fazer pedagógico está 

referenciado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que define um conjunto de 

10 competências gerais que devem ser desenvolvidas de forma integrada aos 

componentes curriculares, ao longo de toda a educação básica, a saber: 

conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; 

comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e 

cidadania.  

  

3. Como será o processo de avaliação?   
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Entendemos que o processo de avaliação deva ser contínuo e com o foco na 

aprendizagem dos educandos, referenciada nas noções/conceitos e 

habilidades/competências descritas na matriz curricular de cada ano e no plano de 

aula.   

É importante neste processo, que haja a compreensão de que nem sempre 

todos os aeducandos apreendem as noções/conceitos e desenvolvem as habilidades 

ao mesmo tempo; que as retomadas, as estratégias diferenciadas e as revisões 

periódicas, fazem parte do cotidiano pedagógico. Porém, de acordo com a legislação 

vigente, o educando que, após todas as intervenções, ainda apresentar dificuldade, 

fará a recuperação da aprendizagem, que também contará com estratégias 

diferenciadas e específicas para a construção do conhecimento e do 

desenvolvimento das habilidades e das competências almejadas.    

O registro das aprendizagens será feito durante o desenvolvimento do 

trabalho, portanto será formativa e processual.   

  

4. Como serão feitos os registros das aprendizagens?  

Durante o processo de aprendizagem os professores farão os registros das 

observações e das orientações dadas a cada educando; analisarão as produções 

estéticas, reflexivas e científicas; as competências socioemocionais e habilidades 

corporais para diagnosticar e intervir conforme descrito no XVIII PEPSI, pág. 38 a 58.  

Em cada plano de aula, além das noções/conceitos, habilidades/competências 

que se quer desenvolver, o professor informará como fará a coleta dos dados que 

servirão à avaliação e estes serão registrados em um instrumento próprio; serão 

analisados e servirão para planejar as novas intervenções e para compor, no final do 

trimestre o Parecer Avaliativo.  

  

5. Como e quando será comunicada a avaliação?  

Os professores, em seu horário de atendimento aos pais, e quando necessário, 

o Serviço de Orientação Educacional e Pedagógico, convocará os pais, para tratar de 

assuntos relativos ao desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e motor de cada 

educando(a).  Os pais poderão acompanhar o desempenho dos filhos através do  

feedback  dado a partir de cada atividade desenvolvida, da correção e socialização 
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das tarefas e avaliações, da socialização do portfólio de atividades ao final de cada 

mês.    

  

Ao final de cada trimestre, será disponibilizado aos pais o Parecer Avaliativo e:  

a) As turmas de maternal (2 a 3 anos) utilizam a formatação de Parecer 

Avaliativo Descritivo Semestral,  coletivo e individual.   

b) As turmas do Infantil I, II e III, Parecer Avaliativo Semestral, 

considerando as competências e habilidades específicas do semestre, 

com utilização de legenda e observações/encaminhamentos 

específicos para cada educando.    

c) Do 1º ao 5° ano, Parecer Avaliativo Trimestral, considerando as 

competências e habilidades pré-determinadas para cada trimestre, com 

utilização de legenda e observações/encaminhamentos específicos 

para cada educando.  

d) Do sexto ano ao terceiro ano do EM, após o Conselho de Turma e o 

Conselho dos Professores, o regente disponibilizará aos educandos e 

pais, junto ao boletim de notas, o Parecer Avaliativo, referente ao 

primeiro e segundo trimestre.   

  

Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental este documento ficará disponível 

no sistema acadêmico.   

  

Como complementação desta proposta de avaliação, ao final de cada 

semestre, acontecerá o Conselho de Classe Participativo para as turmas do 1º ao 5º 

ano – momento em que os educandos socializam as metas e conquistas do grupo 

com os professores, direção, coordenação, orientação educacional e família.   

     

Para comunicar o resultado do Parecer Avaliativo, da Educação Infantil ao 

quinto ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental serão utilizados os seguintes 

conceitos:    

DA – Demonstra Aprendizagem; HPD- Habilidade Parcialmente Desenvolvida; 

NRA – Necessita Reforçar Aprendizagem.  
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6. Como ocorrerá a retenção?   

Como a avaliação é processual, todas as necessidades percebidas, 

recuperações e intervenções realizadas de acordo com as dificuldades do educando, 

serão compartilhadas com a família e o Serviço de Orientação Educacional (SOE), a 

fim de que todos tenham ciência do suporte que o educando necessita,  além das 

ações de aprendizagem que já são realizadas no colégio.   

  

O educando que não conseguir desenvolver as competências e habilidades no 

ano em que atua, e que foram esgotadas todas as ações e encaminhamentos de 

auxílio às suas aprendizagens, será retido. Isso acontecerá a partir do 3º ano do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais. Todos os registros serão devidamente 

incorporados à documentação do(a) educando(a) na secretaria.  

  

A retenção no primeiro e segundo ano dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental dar-se-á mediante acordo firmado entre família e escola, parágrafo 

único do art. 16 do Sistema de Avaliação do CSI.   
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6.7 Sistema de Registro e Comunicação da Avaliação - Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio  

 

 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

  

Considerando que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trouxe 

mudanças que exigirão de todos os envolvidos na Educação Básica uma mudança 

de mentalidade, de concepções da estrutura curricular, de práticas pedagógicas e 

de postura dos docentes, educandos e pais/responsáveis diante do novo;    

Considerando que, ao mudar as estruturas e práticas pedagógicas, mudam 

também a concepção, as formas e estratégias de avaliação, não cabendo mais uma 

avaliação classificatória, pautada na “nota” e realizada no final do processo;      

Considerando que a BNCC tem como ponto central do processo educativo o 

educando;  

   Considerando que a ênfase do processo educativo é o 

desenvolvimento de habilidades e competências e não mais os conteúdos;   

Considerando que os Objetos do Conhecimento (conteúdos) devem ser 

abordados na perspectiva de desenvolver habilidades e competências, ou seja, são 

“meios” para se chegar a um determinado “status” e não um fim em si mesmo;    

Considerando que para avaliar a proficiência de cada educandos, faz-se 

necessário investir na avaliação diagnóstica, processual/formativa, que considera o 

educando na sua integralidade e suas aprendizagens ao longo do desenvolvimento 

de um tema e não somente no final do processo;   

Considerando que todos os envolvidos no processo de aprendizagem - 

docentes, educandos, demais membros da Equipe Pedagógica (Coordenadores, 

Supervisores, Serviço de Orientação Educacional, Serviço de Orientação 

Disciplinar), família, devem ser participantes ativos no processo de avaliação;  

Considerando que o processo avaliativo deve desenvolver no educando a 

capacidade de autorregulação e de metacognição;    

Considerando que o documento no qual se definem os critérios, os 

instrumentos de coleta de dados para avaliação, os “tempos” e as formas de realizar 

e comunicar o percurso avaliativo é o Plano de Aula compartilhado com educandos 

e pais/responsáveis;    
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Considerando ser necessário que o educando tenha consciência de seu 

desempenho ao longo de todo o percurso de aprendizagem, não sendo mais 

suficiente divulgar boletim de resultado no final do trimestre;   

Considerando que iniciamos a implantação do Novo Ensino Médio, atendendo 

à lei nº 13.415/2017, estruturando quatro Itinerários Formativos: Linguagens e suas 

Tecnologias, Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas;    

Considerando que o novo material didático e as diretrizes pedagógicas da 

RSE-Escolas estão em consonância com as Diretrizes Nacionais da Educação 

Básica e com a BNCC;  

Por fim, considerando que a  avaliação é uma atividade processual que 

norteia o trabalho docente e que o  empenho e estudo do educando também são  

reflexos do trabalho continuado do docente em valorizar o processo avaliativo, de 

maneira a criar um engajamento necessário e dar suporte mais individualizado 

aoeducando no que este precisar para superar suas dificuldades,  a fim de que se  

crie um ciclo virtuoso de aprendizado e desenvolvimento de habilidades e 

competências para o século XXI e não um ciclo vicioso, focado  somente no 

resultado final,  expresso por meio de um número (nota), a Equipe Pedagógica do 

Colégio Salesiano Itajaí realiza as adaptações necessárias ao Processo de 

Avaliação da Aprendizagem, convidando a todos os envolvidos, Equipe Diretiva, 

Educadores de Apoio, Docentes, Educandos e Pais/Responsáveis a colaborarem 

com melhoria deste projeto, bem como a cooperarem na sua viabilização.  

   
 

Os indicadores de aprendizagem oriundos do processo avaliativo 

serão expressos da forma descrita no Quadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

QUADRO 1 

Nível de 
desenvolviment

o das 
habilidades 

O que o educando consegue fazer neste 
nível: 

Como orientar e 
acompanhar o 

educando 

 
Impossível 

avaliar 
 

 
IA 
 
 

Neste nível encontra-se o educando que não 
está presente nas aulas, não realiza as 
avaliações e/ou não entrega atividades.  
 
O educando nesta situação será retido (LDB 
Art. 24, inciso VI). 

● Registrar na 
pagela.  

● Advertir o 
educando 
pelo meio de 
comunicação 
oficial da 
escola. 

● Comunicar aos 
responsáveis. 

● Encaminhar para o 
SOE e SOP (Carta 
registrada) 

● Encaminhar para 
Direção 

● Conselho Tutelar 
● Ministério Público 

 
Insuficient

e 
 

 
IN 
 

Neste nível encontra-se o educando que, 
mesmo tendo participado do processo 
avaliativo, produziu indicadores que 
demonstram não ter havido aprendizagem, 
considerando-se os descritores da(s) 
habilidade(s) trabalhada(s).  
 
O educando que se encontra nesta situação nos 
três trimestres será retido.  
 
O educando nesta situação está sujeito à 
retenção (LDB Art. 24, inciso VI). 

● Ajudar a 

estabelecer uma 

rotina de estudo 

com auxílio dos 

pais/responsáveis.  

● Auxiliar a identificar 
ou criar estratégias 
de estudo que vão 
garantir 
aprendizagens 
significativas. 

● Realizar atividades 
de recuperação de 
acordo com a 
necessidade do 
educando.  

● Encaminhar para 
Aulas de Apoio no 
Contraturno.  

● Sugerir 
participação na 
Tutoria, no 
contraturno para 
educandos do 
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EFAF. 
● Encaminhar para 

avaliação de 
especialistas fora 
da escola, quando 
as medidas 
anteriores não 
forem eficazes.   

 
Abaixo do 

Básico 
 

 
AB Neste nível está o educando que 

desenvolveu de modo insuficiente as 
habilidades e competências considerando-
se os descritores da(s) habilidade(s) 
trabalhada(s) 

O educando que se encontra nesta situação 
participará do processo de recuperação.  
 

O educando que se encontra neste nível está 
sujeito à retenção. 

Pontos de observação do Conselho dos 
Professores 
● Demonstra incapacidade de atender aos 

critérios estabelecidos para realização das 
atividades.  

● Demonstra muita dificuldade de refazer as 
atividades após orientação do professor.  

● A participação durante as aulas é 
insuficiente.  

● Apresenta grande dificuldade de 
autorregulação e de reconhecimento dos 
seus processos de aprendizagem.   

 
Habilidades Escolares Comuns (HEC) 
● Apresenta leitura com baixa compreensão 

da linguagem específica do Componente 
Curricular.  

● A escrita está pautada na cópia.  
● Capacidade de argumentação, formulação 

de perguntas e hipóteses não 
demonstrada. 

● Ajudar a 
estabelecer uma 
rotina de estudo 
com auxílio dos 
pais/responsáveis. 

● Dar feedback com 
mais frequência, 
orientar e 
acompanhar seu 
desempenho.  

● Encaminhar mais 
atividades de 
acordo com as 
dificuldades 
percebidas. 

● Auxiliar o educando 
a estabelecer 
metas para que se 
perceba 
aprendendo.  

● Auxiliar a identificar 
ou criar estratégias 
de estudo que vão 
garantir 
aprendizagens 
significativas. 

● Encaminhar para 
Aulas de Apoio no 
Contraturno.  

● Sugerir 
participação na 
Tutoria, no 
contraturno para 
educandos do 
EFAF.  
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● Habilidades e estratégias para resolução 
de situação-problema pouco 
desenvolvidas.  

● Desenvolvimento das habilidades e 
competências requeridas insuficientes para 
o ano em que se encontra.   

 

 
Básico 

 
BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neste nível está o educando que demonstra 
domínio parcial das habilidades e 
competências para o ano escolar que se 
encontra. 

Pontos de observação do Conselho dos 
Professores 
● Atende em parte aos critérios estabelecidos 

para realização das atividades.  
● Demonstra dificuldade de refazer as 

atividades após orientação do professor.  
● Participa da aula quando solicitado, falta 

iniciativa.  
● Consegue se autorregular de forma 

incipiente com pouca capacidade de 
reconhecer seus processos de 
aprendizagem.   

Habilidades Escolares Comuns (HEC) 
● Apresenta leitura com baixa compreensão 

da linguagem específica do Componente 
Curricular.  

● A escrita com baixo domínio dos elementos 
coesivos, coerência e dos aspectos 
notacionais e gramaticais. 

● Baixa capacidade de argumentação, 
formulação de perguntas e hipóteses. 

● Habilidades e estratégias para resolução de 
situação-problema pouco desenvolvidas. 

● Regular desenvolvimento das habilidades e 
competências requeridas para o ano em 
que se encontra.  

● Trabalhar a 
autonomia.    

●  Exercitar a 
autorregulação.  

● Investir muito na 
leitura e produção 
textual.         

● Chamar para 
participar das 
aulas.  

● Propor atividades 
que ensinem a 
pesquisar, escrever 
a partir de 
argumentos. 

● Dar e pedir 
feedback 
constantemente.  

● Ajudar a 
estabelecer uma 
rotina de estudo.  

● Auxiliar o educando 
a estabelecer 
metas mais 
ousadas.  

 
Proficiente 

 

 
PR Neste nível está o educando que demonstra 

desenvolvimento das habilidades e 
competências do ano que cursa e pode 
continuar com sucesso seus estudos nas 
etapas posteriores em que o ensino está 
organizado.  

Pontos de observação do Conselho dos 
Professores 

● Encaminhar 
atividades de 
aprofundamento. 

● Incentivar a criar 
novas estratégias 
de aprendizagem.  

● Ajudar o educando 
a identificar as 
habilidades em que 
precisa dar maior 
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● Atende aos critérios estabelecidos para 
realização das atividades.  

● Refaz as atividades segundo a orientação 
do professor.  

● Participa espontaneamente da aula.   
● Apresenta boa capacidade de 

autorregulação e de reconhecimento dos 
seus processos de aprendizagem.   

 
Habilidades Escolares Comuns (HEC) 
● Apresenta leitura com boa compreensão da 

linguagem específica do Componente 
Curricular.  

● A escrita com bom domínio dos elementos 
coesivos, coerência e dos aspectos 
notacionais e gramaticais. 

● Boa capacidade de argumentação, 
formulação de perguntas e hipóteses. 

● Bom domínio de habilidades e estratégias 
para resolução de situação-problema. 

● Bom desenvolvimento das habilidades e 
competências requeridas para o ano em 
que se encontra. 

atenção.  
 

 
Avançado 

 

 
AV Neste nível está o educando que demonstra 

desenvolvimento das habilidades e 
competências do ano que cursa e está apto 
a utilizá-las em situações de maior 
complexidade.  

Conselho dos Professores 
● Atende aos critérios estabelecidos para 

realização das atividades.  
● Identifica com autonomia os erros e procura 

solução.  
● Participa espontaneamente da aula.   
● Apresenta boa capacidade de 

autorregulação, escolhe e desenvolve 
novas estratégias para aprender.  

 
Habilidades Escolares Comuns (HEC) 
● Domina a linguagem específica dos 

Componentes Curriculares  
● Escreve com coerência, coesão e domínio 

dos aspectos notacionais e gramaticais. 
● Argumenta com coerência, formula 

perguntas, levanta hipóteses e as testa. 
● Domina as habilidades e estratégias para 

resolução de situação-problema. 

● Recomenda-se 
atividades 
desafiadoras. 

● Elogiar o esforço e 
as estratégias 
utilizadas.  

● Conferir 
responsabilidade 
de auxiliar colegas 
ou grupos a 
desenvolver novas 
estratégias para 
trabalhar com 
situação-problema.    
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● Desenvolveu as habilidades e 
competências requeridas para o ano em 
que se encontra. 

 O educando cujo Desenvolvimento Global das Habilidades no final do ano 

letivo estiver nos níveis:  

● Proficiente ou Avançado, em cada um dos componentes curriculares estará 
apto à progressão ao Ano seguinte. 

● Insuficiente cursará novamente o Ano em que se encontra. 
● Abaixo do Básico e/ou Básico, participará da Oficina de Aprendizagens, no 

final do ano letivo.  
              A Oficina de Aprendizagem promove novas oportunidades de aprendizagem das 
habilidades pouco desenvolvidas ao longo do ano letivo. Para estar apto à progressão ao 
Ano seguinte, o educando deverá atingir o nível Básico, Proficiente ou Avançado ao final 
deste processo de retomada. 
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7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
 

Educação Infantil 

 
 

A proposta de trabalho para a Educação Infantil e Primeiro Ano do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais do Colégio Salesiano Itajaí está fundamentada no 

Projeto da Rede Salesiana de Escolas. 

Todo o trabalho tem a finalidade de despertar no educando a construção da 

sua identidade, desenvolvendo valores como: cooperação, cidadania, 

solidariedade e justiça; buscando um ser integral, sujeito da sua própria 

aprendizagem. Traz na essência da sua proposta, a criança como um ser único, 

respeitando a sua diversidade de conhecimentos e compreendendo que necessita 

da interação do outro, para que, a partir dessa convivência possa ampliar suas 

aprendizagens. Destaca o educador como mediador das situações de 

aprendizagem do educando, um profissional que busca compreender a sua prática 

por meio de ações reflexivas (planejar, replanejar, avaliar e reavaliar). 

A “brincadeira é coisa séria” em nossa proposta e ela vem compor 

estratégias significativas de aprendizagens no dia a dia das crianças. 

A organização do trabalho possui um caráter instrumental e didático, 

devendo o professor ter consciência integral e global em sua prática educativa, 

pois quando organiza a rotina, o tempo e os espaços, possibilita a dinamização da 

aprendizagem e a estruturação do pensar da criança, garantindo ações 

significativas. 

Os quadros curriculares são divididos nas seguintes áreas: movimento, 

arte, ensino religioso, língua portuguesa, matemática, natureza e sociedade. 

 

Ensino Fundamental 

  
 

O Ensino Fundamental Anos Iniciais tem como finalidade desenvolver nos 

educandos as capacidades cognitivas, motoras, afetivas, de relação interpessoal e 

de inserção e atuação social. É importante que dominem a leitura, a escrita e o 

cálculo e que aprendam a aprender, a conviver, a fazer e a ser. Desejamos 
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proporcionar ao educando condições de vivenciar, à luz do Sistema Preventivo de 

Dom Bosco, a construção do saber-fazer a leitura do mundo de ontem e de hoje para 

ser um cidadão consciente, atuante, segundo os valores cristãos e integrado ao meio 

em que vive.  

A composição curricular do Ensino Fundamental Anos Iniciais contempla 

componentes curriculares de interesse da educação em todo território nacional, onde 

o estudo da Língua Portuguesa, da Matemática, do Conhecimento do Mundo Físico 

e Natural e da Realidade Social e Política, especialmente do Brasil, estão sempre 

presentes; as Artes têm o objetivo de favorecer o desenvolvimento corporal e 

estimular a sensibilidade e criatividade; a Educação Física, proporcionar ao 

educando o contato com jogos cooperativos, competitivos e motores, bem como o 

resgate de jogos populares, construção de esportes com variações e adaptações em 

suas regras, atividades expressivas e ou recreativas, desenvolvendo, assim, as 

habilidades naturais, motricidade e potencialidades, respeitando a individualidade, 

vivenciando autonomia, autoconfiança e motivação e possibilitando conviver com as 

diferenças, através do respeito ao espírito esportivo.  

O Ensino Religioso tem como objetivo vivenciar valores humanos, sociais e 

religiosos e desenvolver a excelência do pensar através de habilidades cognitivas 

do diálogo investigativo.  

O estudo da Língua Inglesa propicia criar interesse em relação ao 

aprendizado de uma língua estrangeira, despertando a consciência de que essa 

aprendizagem pode significar mais um meio de comunicação, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma atitude positiva em relação à sua própria cultura e a de 

outros países.  

A organização do currículo visa desenvolver no educando não só a 

capacidade de aprender conteúdos, mas, principalmente, a de interpretar os 

conhecimentos, ensinando-lhe estratégias de busca, ordenação, análise e 

interpretação da informação, construindo competências e habilidades além do 

propósito de trabalhar valores como cidadania, fé e solidariedade. 

O Ensino Fundamental Anos Finais tem por objetivo a formação básica do 

cidadão, mediante:  

a) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

b) a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
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tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

c) o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

d) o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Currículo  

A composição curricular do Ensino Fundamental Anos Finais contempla 

componentes curriculares de interesse da educação em todo o território nacional, 

sendo sempre presentes o estudo da Língua Portuguesa, da Matemática, do 

Conhecimento do mundo físico e natural (Ciências), da Realidade Social e Política, 

especialmente do Brasil (História e Geografia), Artes, Educação Física e Ensino 

Religioso.   

Ainda nesta Matriz Curricular, a Educação Física é oferecida para possibilitar 

o desenvolvimento de alguns temas mais significativos da cultura popular em nossa 

sociedade (determinados jogos, desportos coletivos e individuais, ginástica, danças), 

ampliando o conhecimento sobre o corpo e a percepção do mundo e contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento integrado dos domínios do comportamento humano 

(afetivo, cognitivo, motor e social).  

O estudo das Artes é o espaço para desenvolver a criatividade, o senso crítico 

e o gosto pelas diversas formas de Arte (desenho, pintura, escultura, teatro e 

música).  

O Ensino Religioso está presente em todos os Anos desta etapa. É de caráter 

confessional, primando pelo diálogo em oposição ao proselitismo religioso e à 

catequese dogmática. Como objeto de estudo, propõe uma releitura do Fenômeno 

Religioso.   

A Língua Estrangeira - Inglês - presente em todos os Anos, busca oferecer 

aos educandos a possibilidade de uma nova percepção da natureza da linguagem, 

aumentando a compreensão de como a linguagem funciona e desenvolvendo maior 

consciência do funcionamento da própria língua materna. 

 

 Ensino Médio 
 

Com a consolidação da Base Nacional Comum Curricular do Novo Ensino 

Médio (BNCC-EM), em 2018, em cumprimento às determinações da Lei n. 

13.415/2017, conhecida como Lei do Novo Ensino Médio, as mudanças, que são 
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estruturais, impactaram todos os sujeitos envolvidos nas comunidades educativas 

— educandos, educadores, famílias — estendendo-se, ainda, à sociedade como um 

todo, pois a abordagem da pedagogia do “aprender a aprender” e do “aprender a 

fazer”, presentes nas concepções pedagógicas e organizacionais da BNCC, 

representam inovações profundas por retirar o foco do ensino do professor para 

priorizar as formas de aprender dos educandos. Isso implica mudar, completamente, 

os aspectos do trabalho pedagógico que atinge todas as relações da dinâmica 

escolar.  

Um aspecto importante a se considerar é a marcante diferença do perfil do 

educando que ingressa no Ensino Médio de quando ele está na condição de egresso 

desta etapa. Se a última etapa da Educação Básica tem como principal característica 

uma educação de caráter geral, que deve, conforme as legislações dessa reforma 

do ensino, estar alinhada às exigências desta geração na sociedade 

contemporânea, então o desenvolvimento das competências e habilidades deve 

proporcionar a evolução desses sujeitos em protagonistas, construtores de 

conhecimento e participantes ativos da sociedade e do mundo do trabalho a fim de 

que sejam pessoas que se desenvolvam e se constituam pessoal e socialmente, na 

interação com outros cidadãos. Isso porque a formação integral do educando é o 

principal fundamento da BNCC de toda a Educação Básica. 

Além das competências para aprender a aprender e aprender a fazer, outras 

são imprescindíveis e urgentes: saber lidar com o excesso de informações cada vez 

mais disponíveis; atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das 

culturas digitais; aplicar conhecimentos para resolver problemas; ter autonomia para 

tomar decisões; ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar 

soluções; conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. 

Dessa forma, o foco da educação muda. Se, no passado, a educação visava 

ensinar algo às pessoas, hoje, segundo Andreas Schleicher, pesquisador da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é 

fundamental oportunizar 

aos educandos situações de aprendizagem que os possibilitem desenvolver um 

senso norteador confiável e habilidades necessárias para navegarem sozinhos em 

um mundo incerto, volátil e ambíguo (SCHLEICHER apud FADEL, Charles et 

al.,2015). 
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As aprendizagens essenciais estão consubstanciadas no formato de 

Competências Gerais que permeiam, articulam e integram, entre si, as áreas de 

conhecimento do currículo, e deste com o mundo real, permitindo aos educandos, 

mais do que respostas, o poder de escolher e atuar com liberdade, dignidade, 

respeito, beleza, autonomia e autoria em face das circunstâncias apresentadas pela 

vida. 

A BNCC definiu dez Competências Gerais, que se inter-relacionam, 

desdobram-se no tratamento didático e se articulam “na construção de 

conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e 

valores, nos termos da LDB” (BRASIL, 2018, p. 10). Seguindo essa concepção, com 

o intuito de trazer um olhar pedagógico para melhor compreensão dessas 

Competências Gerais como referenciais norteadores dos processos de 

aprendizagem, cabe evidenciar, pelo estudo de Balbinot (2019a), que elas são 

imprescindíveis para o desenvolvimento integral do educando e para a construção 

do seu projeto de vida. As Competências Gerais são descritas pelas faculdades de: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva. 

2. 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. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 



55  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e 

as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e 

de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
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7.1 Matriz Curricular  
 

 
Educação Infantil 
 

Aprovação para funcionamento: Parecer nº 010/2022 Decreto nº 12.646/2022 

Número de dias de trabalho efetivo: 200 

(duzentos) Número de semanas letivas anuais: 

40 (quarenta) Número de dias letivos semanais: 

05 (cinco)  

Duração da hora/aula: 45 minutos 

Carga horária total/ano:  900 horas 

Turno de Funcionamento: Diurno 
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Ensino Fundamental (curso de nove anos) 
 
Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 
Aprovação para funcionamento: Portaria 120/79 e Parecer CEE06/79 

Número de dias de trabalho efetivo: 200 

(duzentos) Número de semanas letivas anuais: 

40 (quarenta) Número de dias letivos semanais: 

05 (cinco)  

Duração da hora/aula: 45 minutos 

Carga horária total: 4500 horas 

Turno de Funcionamento: Diurno 
 

B
A
S
E 
C
O
M
U
M 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

  

1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

TOTAL 
DE 

HORAS 

Língua 
Portuguesa 

6 6 6 6 6 900 

Educação 

Física 
2 2 2 2 2 300 

Artes 1 1 1 1 1 150 

História 3 3 3 3 3 450 

Geografia 3 3 3 3 3 450 

Ciências 3 3 3 3 3 450 

Matemática 6 6 6 6 6 900 

Ensino 
Religioso 

1 1 1 1 1 150 

Língua 
Estrangeira 
Moderna 
(Inglês) 

5 5 5 5 5 750 

Carga Horária Anual 900 900 900 900 900  

Número de aulas semanais 30 30 30 30 30  
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Ensino Fundamental Anos Finais 

Aprovação para funcionamento: Portaria 120/79 e Parecer CEE06/79 

Número de dias de trabalho efetivo: 200 

duzentos)  

Número de semanas letivas anuais: 40 

(quarenta) Número de dias letivos semanais: 05 

(cinco) Duração da hora/aula: 45 minutos 

Carga horária total: 3600 horas 

Turno de Funcionamento: Diurno 

 
 

B
A
S
E 
C
O
M
U
M 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

 

6º 
Ano 

7º 
Ano 

8º 
Ano 

9º 
Ano 

TOTAL 
DE 

HORAS 

Língua Portuguesa 6 6 6 6 720 

Educação Física 2 2 2 2 240 

Artes 2 2 2 2 240 

História 3 3 3 3 360 

Geografia 3 3 3 3 360 

Ciências 4 4 4 4 480 

Matemática 6 6 6 6 720 

Ensino Religioso 1 1 1 1 120 

Língua 
Estrangeira 
Moderna (Inglês) 

3 3 3 3 360 

Carga Horária Anual 900 900 900 900 3600 

Número de aulas semanais 30 30 30 30  
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Ensino Médio 
 
Aprovação para funcionamento: Portaria nº 625/52 e Parecer CEDB61/85 

Período: Diurno 

Número de dias letivos anuais: 200 (duzentos) 

Número de semanas letivas: 40 

(quarenta) Número de dias letivos 

semanais: 05 cinco) Número de aulas 

semanais: 30 (trinta) Duração da 

hora/aula: 50 minutos 

Carga horária mínima anual: 1000 (mil) horas 

 
  Em atendimento ao disposto no Art. 3º - inciso II e no Art. 4º - inciso II 

da Resolução 093/2020, do Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa 

Catarina – CEE/SC – encontram-se no Anexos F, QUADROS1 contendo a 

comprovação do atendimento de todas as competências e habilidades previstas 

na Base Nacional Comum Curricular, etapa Ensino Médio, nas respectivas áreas 

do conhecimento.  Nos Anexos, G, H, I e, J, respectivamente, encontram-se 

descrição detalhada das seguintes estruturas relacionadas aos Itinerários 

Formativos2: 

● Unidades Comuns Eletivas 

● Trilhas de Aprofundamento 

● Trilhas Integradas 

● Unidade Comum Curricular – Projeto de Vida 

 

 

 

 
1 Quadros disponíveis em:  

https://drive.google.com/file/d/1NpQ-b7mzr-aEwN-ntvIKss6RmcoL3hyW/view?usp=sharing 
 
2 Documentos disponíveis, respectivamente, em: 

https://drive.google.com/file/d/1GlIBHk9fay_BX2tDX5DfmllFn4U0smko/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1M0obbE_4MDOF0dlEVpvn8Ye8Qfy1o8t_/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1NRp1idDqfeH-qWaYSI69MzndDG3uWi5m/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/drive/folders/1eQKirX2GsTrLWQieaJ56CI1er6wwRA0t?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1NpQ-b7mzr-aEwN-ntvIKss6RmcoL3hyW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GlIBHk9fay_BX2tDX5DfmllFn4U0smko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0obbE_4MDOF0dlEVpvn8Ye8Qfy1o8t_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRp1idDqfeH-qWaYSI69MzndDG3uWi5m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eQKirX2GsTrLWQieaJ56CI1er6wwRA0t?usp=sharing
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Matriz Curricular Ensino Médio 
 

 FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (FGB)   

ÁREA DO CONHECIMENTO COMPONENTE 
CURRICULAR 

AULAS POR SEMANA AULAS POR ANO 

1º  
Ano 

2º 
Ano  

3º  
Ano 

1º  
Ano 

2º 
Ano  

3º  
Ano 

Linguagens e suas tecnologias 

Língua Portuguesa 5 5 2 200 200 80 

Língua Inglesa 2 2 2 80 80 80 

Arte 1   40 0 0 

Educação Física 1   40 0 0 

Matemática e suas tecnologias Matemática 4 4 2 160 160 80 

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

Biologia 2 1 1 80 40 40 

Física 2 1 1 80 40 40 

Química 2 1 1 80 40 40 

Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas 

História 2 1 1 80 40 40 

Geografia 2 1 1 80 40 40 

Filosofia 1 1  40 40 0 

Sociologia  1 1  40 40 
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Total de horas-aula  24 18 12 960 720 480 

Total de horas-relógio  800 600 400 

Total de semanas:  40  

Tempo de aula:  50 minutos  

Total de dias letivos:  200 dias  

Total de horas-relógio de FGB 
no EM   

1.800  

Total de horas-aula de FGB no 
EM  

2.160  
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ITINERÁRIOS FORMATIVOS  - RSE-ESCOLAS     

UNIDADES CURRICULARES COMUNS A TODOS OS 
ITINERÁRIOS  

(ou componentes obrigatórios)  

AULAS POR 
SEMANA  

 AULAS POR ANO  

1º  
Ano 

2º 
Ano  

3º  
Ano 

1º  
Ano 

2º 
Ano  

3º  
Ano 

Projeto de Vida  2  1  1  80  40  40  

Ensino Religioso  1  1  1  40  40  40  

Laboratório de Redação  0  1  1  0  40  40  

Temas Integradores  0  diversos  diversos  0  em definição  em definição  

 

ITINERÁRIOS FORMATIVOS  - RSE-ESCOLAS – 1º Ano   

TRILHA para a 1ª série: CONSTRUINDO O PERCURSO PARA O FUTURO ACADÊMICO E PROFISSIONAL  

Unidades Curriculares da TRILHA para 
CONHECIMENTO DAS ÁREAS: 

1º Ano 1º Ano  

Área de Linguagens e suas Tecnologias 15 h/a ano 

Total: 60 h/a ano 
 

 

Área de Matemática e suas Tecnologias 15 h/a ano 

Área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

15h/a ano 

Área de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

15 h/a ano 
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Total de horas-aula anuais das Unidades Curriculares Comuns 180 120  120 

Total de horas-relógio 100 166,7  166,7 

 

UNIDADES CURRICULARES ELETIVAS PARA APROFUNDAMENTO DE ÁREA – 1º Ano    

O educando poderá escolher apenas duas 
Áreas de Conhecimento para aprofundar. 
Cada ELETIVA proporá um projeto que 
possibilitará ao educando uma vivência mais 
aprofundada das duas áreas de 
conhecimento de sua escolha, preparando-o 
para uma decisão mais assertiva da área do 
conhecimento do itinerário que pretende 
seguir a partir do 2º Ano. 

AULAS POR SEMANA 
A organização semanal fica a cargo da 

escola. 
 

AULAS POR ANO  

1º Ano 1º Ano  

Aprofundamento de Linguagens e suas 
Tecnologias  
Temática de aprofundamento no 1º Ano: 
Arte e Literatura Regional  

20 h/a ano 

40 
 
 
 
 
 
 

 

Aprofundamento de Matemática e suas 
Tecnologias  
Temática de aprofundamento no 1º Ano: 
Gestão Financeira  

20 h/a ano 

Aprofundamento de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias  
Temática de aprofundamento no 1º Ano: 
Práticas Laboratoriais  

20 h/a ano 
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Aprofundamento de Ciências Humanas e 
suas Tecnologias  
Temática de aprofundamento no 1º Ano: 
Cinematografia Regional  

20 h/a ano 

Espanhol   (uma hora-aula semanal em cada 
Ano, com implantação gradativa)  

1 h/a 40  

Total de horas-aula anuais das Eletivas – 1º Ano 40  

Total de horas-relógio 100 166,7  166,7 

    

 

TRILHAS para os ITINERÁRIOS FORMATIVOS das 2º e  3º Anos   

TRILHA 1: APROFUNDAMENTO DE ÁREA  AULAS POR SEMANA  
A carga horária semanal das TRILHAS 
será organizada a critério da escola.  

AULAS POR ANO  

Cada Trilha de Aprofundamento de Área e as Trilhas 
Integradas serão organizadas a partir de uma temática 

macro a ser explorada em seus aspectos específicos da 
área ou da integração entre áreas. 

2º Ano 3º Ano 

em 
definição 

em definição 
Aprofundamento da Área de Linguagens e suas 

Tecnologias 
em definição em definição 

Aprofundamento da Área de Matemática e suas 
Tecnologias 

em definição em definição 

Aprofundamento da Área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias 

em definição em definição 
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Aprofundamento da Área de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

em definição em definição 

Total de horas-aula anuais das Unidades Curriculares de Aprofundamento da Área   

Total de horas-relógio 100 166,7 

TRILHA 2: TRILHAS INTEGRADAS 

A organização 
da carga 

horária semanal 
ficará a cargo 

da escola. 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

Área de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas 

em 
definição 

em 
definição 

em 
definição 

 
em definição 

Área de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias 

em 
definição 

em 
definição 

em 
definição 

 
em definição 

Total de horas-aula anuais das TRILHAS  INTEGRADAS de aprofundamento da área    

Total de horas-relógio 100 166,7 166,7 

ELETIVAS para ampliação e aprofundamento da área – 2º e 3º Anos 

A RSE e a Edebê, em parceria com as escolas, 
construirão um Catálogo de Eletivas sobre temas 

diversificados para 1º, 2º e 3º Anos. 

AULAS POR SEMANA 
A critério da escola, as ELETIVAS 

podem ser oferecidas em uma ou duas 
horas-aula semanais. 

AULAS POR ANO 
(em definição) 

 

Total de horas-aula anuais das Unidades Curriculares ELETIVAS          

Total de horas-relógio  100  166,7  166,7  
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ANEXO A – Links para Currículo da Rede Salesiana de Escolas 

 
Educação Infantil 
https://drive.google.com/file/d/1UctBZrwTJRtd_h8LexURTlTy7nH3UpO6/vi

ew?usp=sharing 
 
 
Ensino Fundamental 
https://drive.google.com/file/d/1s4P_rCIY8-W7Qi45tEl3MJHBK9y-

JGJ0/view?usp=sharing 
 
 
Ensino Médio 
https://drive.google.com/file/d/1DSrffzKacZ10QweqFOpdmdgqtmKzj_-

l/view?usp=sharing 
 
Pressupostos Teóricos 
https://drive.google.com/file/d/1V55cGmvQXEeIq_tMpVBbQqW7VW3jPAC

V/view?usp=sharing 
 
 
Metodologias e Avaliação 
https://drive.google.com/file/d/1DwNiC9i36H61EekB0X4BzOjTbc6bybhU/vi

ew?usp=sharing 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UctBZrwTJRtd_h8LexURTlTy7nH3UpO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UctBZrwTJRtd_h8LexURTlTy7nH3UpO6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4P_rCIY8-W7Qi45tEl3MJHBK9y-JGJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4P_rCIY8-W7Qi45tEl3MJHBK9y-JGJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSrffzKacZ10QweqFOpdmdgqtmKzj_-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSrffzKacZ10QweqFOpdmdgqtmKzj_-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V55cGmvQXEeIq_tMpVBbQqW7VW3jPACV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V55cGmvQXEeIq_tMpVBbQqW7VW3jPACV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DwNiC9i36H61EekB0X4BzOjTbc6bybhU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DwNiC9i36H61EekB0X4BzOjTbc6bybhU/view?usp=sharing
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ANEXO B – Resolução CEE/SC nº 010, de 09 de maio de 2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ytmbNky_eyk8lTbgo1rW_LiOyVqPdIEl/view?usp=shari
ng 

https://drive.google.com/file/d/1ytmbNky_eyk8lTbgo1rW_LiOyVqPdIEl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ytmbNky_eyk8lTbgo1rW_LiOyVqPdIEl/view?usp=sharing
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ANEXO C – Quadros Competências e Habilidades por área do conhecimento, em atendimento à Resolução 093/2020 do 
CEE/SC. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

CAM
POS 
DE 

ATU
AÇÃ

O 
SOCI
AL 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

COMPONENTES CURRICULARES 

Arte 
Educação Física 
Língua Estrangeira (Língua Inglesa) 
Língua Portuguesa 

CAMPOS DE ATUAÇÃO 

LEGENDA 

◻ TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL      

◻ CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA 

◻ CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

◻ CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO 

◻ CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO 

◻ CAMPO DA VIDA PESSOAL 

NSA – Não se aplica 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 
COMPETÊNCIA I 
 
Compreender o funcionamento 
das diferentes linguagens e 
práticas culturais (artísticas, 
corporais e verbais) e mobilizar 
esses conhecimentos na 
recepção e produção de 
discursos nos diferentes campos 

(EM13LGG101)  
 
Compreender e analisar processos de produção e 
circulação de discursos, nas diferentes linguagens, 
para fazer escolhas fundamentadas em função de 
interesses pessoais e coletivos. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural. 
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Ginástica (ginástica de condicionamento e 
conscientização corporal).  
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de atuação social e nas diversas 
mídias, para ampliar as formas 
de participação social, o 
entendimento e as 
possibilidades de explicação e 
interpretação crítica da realidade 
e para continuar aprendendo. 

Esporte (técnico-combinatório, marca e precisão, 
invasão, combate, campo e taco, rede/parede, 
paralímpico).  
Práticas Corporais de Aventura.  
Danças; e Lutas.  
 
Língua Inglesa  
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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

(EM13LGG102)  
 
Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, 
preconceitos e ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas 
possibilidades de explicação, interpretação e 
intervenção crítica da/na realidade. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Corpo Movimento e Saúde.  
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Esporte (técnico-combinatório, marca e precisão, 
invasão, combate, campo e taco, rede/parede, 
paralímpico).  
 
Língua Inglesa  
Análise e compreensão dos discursos produzidos 
por sujeitos e instituições em diferentes gêneros e 
campos de atuação. 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.  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Análise e compreensão dos discursos produzidos 
por sujeitos e instituições em diferentes gêneros e 
campos de atuação. 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.  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

(EM13LGG103)  
 
Analisar o funcionamento das linguagens, para 
interpretar e produzir criticamente discursos em 
textos de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras, gestuais). 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Esporte (técnico-combinatório). 
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Danças (danças urbanas).  
Corpo, Movimento e Saúde (capacidade física e 
padrões de beleza).  
 
Língua Inglesa  
Análise e produção de discursos nas diversas 
linguagens e contextos. 
Língua Portuguesa 
Análise e produção de discursos nas diversas 
linguagens e contextos. 

(EM13LGG104)  
 
Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta 
seus funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em diversos 
campos de atuação social. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Práticas Corporais de Aventura. 
Ginástica. 
Esporte. 
Brincadeiras e Jogos (eletrônicos e cooperativos).  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 

(EM13LGG105)  
 
Analisar e experimentar diversos processos de 
remidiação de produções multissemióticas, 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
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multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes 
modos de participação e intervenção social. 

Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Brincadeiras e Jogos (jogos eletrônicos).  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Aspectos do gênero e do contexto de produção e 
circulação de textos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Aspectos do gênero e do contexto de produção e 
circulação de textos. 

(EM13LP02A)  
 
Estabelecer relações entre as partes do texto, 
tanto na produção como na leitura/escuta, 
considerando a construção composicional e o 
estilo do gênero.  
 
(EM13LP02B)  
 
Reconhecer adequadamente elementos e 
recursos coesivos diversos que contribuam. para a 
coerência, a continuidade do texto e sua 
progressão temática, organizando informações, 
tendo em vista as condições de produção.  
 
(EM13LP02C)  
 
Reconhecer em um texto as relações lógico-
discursivas envolvidas (causa/efeito ou 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 
Relações entre as partes do texto.  
Estilística.  
Produção de textos multissemióticos.  
Coesão e coerência.  
Operadores lógico-discursivos. 
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consequência; tese/argumentos; 
problema/solução; definição/exemplos etc.). 

(EM13LP03)  
 
Analisar relações de intertextualidade e 
interdiscursividade que permitam a explicitação de 
relações dialógicas, a identificação de 
posicionamentos ou de perspectivas, a 
compreensão de paráfrases, paródias e 
estilizações, entre outras possibilidades. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos.  
Dialogia e relações entre textos: intertextualidade 
e interdiscursividade.  
Procedimentos de produção de paráfrase, paródia 
e estilizações. 

 

(EM13LP04)  
 
Estabelecer relações de interdiscursividade e 
intertextualidade para explicitar, sustentar e 
conferir consistência a posicionamentos e para 
construir e corroborar explicações e relatos, 
fazendo uso de citações e paráfrases devidamente 
marcadas. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos.  
Dialogia e relações entre textos: intertextualidade 
e interdiscursividade.  
Procedimentos de produção de citações 

 

(EM13LP06)  
 
Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos 
expressivos da linguagem, da escolha de 
determinadas palavras ou expressões e da 
ordenação, combinação e contraposição de 
palavras, dentre outros, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de uso 
crítico da língua. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos.  
Emprego de recursos linguísticos e 
multissemióticos.  
Efeitos de sentido. 

 

(EM13LP07)  Arte – NSA  
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Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas 
que expressam a posição do enunciador frente 
àquilo que é dito: uso de diferentes modalidades 
(epistêmica, deôntica e apreciativa) e de diferentes 
recursos gramaticais que operam como 
modalizadores (verbos modais, tempos e modos 
verbais, expressões modais, adjetivos, locuções 
ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou 
orações adverbiais, entonação etc.), uso de 
estratégias de impessoalização (uso de terceira 
pessoa e de voz passiva etc.), com vistas ao 
incremento da compreensão e da criticidade e ao 
manejo adequado desses elementos nos textos 
produzidos, considerando os contextos de 
produção. 

Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa 
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos.  
Modalização.  
Efeitos de sentido.  
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).  
Marcas linguísticas que expressam posição de 
enunciação considerando o contexto de produção. 

(EM13LP08)  
 
Analisar elementos e aspectos da sintaxe do 
português, como a ordem dos constituintes da 
sentença (e os efeitos que causam sua inversão), 
a estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, 
os processos de coordenação e subordinação (e 
os efeitos de seus usos) e a sintaxe de 
concordância e de regência, de modo a 
potencializar os processos de compreensão e 
produção de textos e a possibilitar escolhas 
adequadas à situação comunicativa. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos.  
Estilo.  
Morfossintaxe.  
Efeitos de sentido. 

 

(EM13LP12)  
 
Selecionar informações, dados e argumentos em 
fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los 
de forma referenciada, para que o texto a ser 
produzido tenha um nível de aprofundamento 
adequado (para além do senso comum) e 
contemple a sustentação das posições defendidas. 

Língua Portuguesa 
Curadoria de informação.  
Seleção de informação, dados e argumentação 
em fontes confiáveis impressas e digitais para 
produção textual fundamentada para além do 
senso comum.  
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Procedimentos de estudo (grifar, anotar, resumir). 
Gêneros de apoio à compreensão (sínteses, 
resumos, esquemas).  
Textualização e retextualização. 

(EM13LP13)  
 
Analisar, a partir de referências contextuais, 
estéticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes 
de escolhas de elementos sonoros (volume, 
timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, 
sincronização etc.) e de suas relações com o 
verbal, levando-os em conta na produção de 
áudios, para ampliar as possibilidades de 
construção de sentidos e de apreciação. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Efeitos de sentido a partir de análise semiótica. 
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos.  
Efeitos de sentido provocados pelo uso de 
recursos sonoros (volume, timbre, intensidade, 
pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização 
etc.).  
Efeitos de sentido provocados pelo uso de 
recursos sonoros em combinação com recursos 
linguísticos e/ou multissemióticos.  

 

(EM13LP14)  
 
Analisar, a partir de referências contextuais, 
estéticas e culturais, efeitos de sentido decorrentes 
de escolhas e composição das imagens 
(enquadramento, ângulo/vetor, foco/profundidade 
de campo, iluminação, cor, linhas, formas etc.) e 
de sua sequenciação (disposição e transição, 
movimentos de câmera, remix, entre outros), das 
performances (movimentos do corpo, gestos, 
ocupação do espaço cênico), dos elementos 
sonoros (entonação, trilha sonora, sampleamento 
etc.) e das relações desses elementos com o 
verbal, levando em conta esses efeitos nas 
produções de imagens e vídeos, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de 
apreciação. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Análise do contexto de produção, circulação e 
recepção de textos e de atos de linguagem 
diversos, em especial, da cultura audiovisual.  
Uso de recursos linguísticos e multissemióticos e 
efeitos de sentido. 
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(EM13LP15)  
 
Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e 
avaliar textos escritos e multissemióticos, 
considerando sua adequação às condições de 
produção do texto, no que diz respeito ao lugar 
social a ser assumido e à imagem que se pretende 
passar a respeito de si mesmo, ao leitor 
pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou 
produção cultural vai circular, ao contexto imediato 
e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em 
questão e suas regularidades, à variedade 
linguística apropriada a esse contexto e ao uso do 
conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia 
padrão, pontuação adequada, mecanismos de 
concordância nominal e verbal, regência verbal 
etc.), sempre que o contexto o exigir. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Consideração do contexto de produção, 
circulação e recepção de textos escritos e 
multissemióticos. 
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos.  
Uso de recursos linguísticos e multissemióticos 
com efeitos de sentido.  
Variedades linguísticas.  
Morfossintaxe. 

 

(EM13LP16)  
 
Produzir e analisar textos orais, considerando sua 
adequação aos contextos de produção, à forma 
composicional e ao estilo do gênero em questão, à 
clareza, à progressão temática e à variedade 
linguística empregada, como também aos 
elementos relacionados à fala (modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração 
etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos 
e gestualidade significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia etc.). 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Reconstrução e consideração do contexto de 
produção, circulação e recepção de textos orais e 
multissemióticos.  
Planejamento e produção de textos orais e 
multissemióticos.  
Usos expressivos de recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos.  
Usos de variedades linguísticas. 

 

(EM13LP21)  
 
Produzir, de forma colaborativa, e socializar 
playlists comentadas de preferências culturais e de 
entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-
zines ou publicações afins que divulguem, 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  

 



77  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

comentem e avaliem músicas, games, séries, 
filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, 
espetáculos de dança etc., de forma a compartilhar 
gostos, identificar afinidades, fomentar 
comunidades etc. 

Consideração do contexto de produção, 
circulação e recepção de playlists.  
Planejamento e produção de playlists.  
Usos expressivos de recursos linguísticos e 
paralinguísticos.  
Uso de softwares de edição de som. 

(EM13LP23)  
 
Analisar criticamente o histórico e o discurso 
político de candidatos, propagandas políticas, 
políticas públicas, programas e propostas de 
governo, de forma a participar do debate político e 
tomar decisões conscientes e fundamentadas. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos do campo da vida 
pública.  
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 e discursos da esfera 
política. Debate. 

 

(EM13LP24)  
 
Analisar formas não institucionalizadas de 
participação social, sobretudo as vinculadas a 
manifestações artísticas, produções culturais, 
intervenções urbanas e formas de expressão típica 
das culturas juvenis que pretendam expor uma 
problemática ou promover uma reflexão/ação, 
posicionando-se em relação a essas produções e 
manifestações. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos e atos de 
linguagem, em práticas de participação social e 
das culturas juvenis.  
Apreciação (avaliação de aspectos éticos, 
estéticos e políticos em textos e produções 
artísticas e culturais etc.).  
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Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Usos de recursos expressivos de diferentes 
linguagens. 

(EM13LP25)  
 
Participar de reuniões na escola (conselho de 
escola e de classe, grêmio livre etc.), agremiações, 
coletivos ou movimentos, entre outros, em 
debates, assembleias, fóruns de discussão etc., 
exercitando a escuta atenta, respeitando seu turno 
e tempo de fala, posicionando-se de forma 
fundamentada, respeitosa e ética diante da 
apresentação de propostas e defesas de opiniões, 
usando estratégias linguísticas típicas de 
negociação e de apoio e/ou de consideração do 
discurso do outro (como solicitar esclarecimento, 
detalhamento, fazer referência direta ou retomar a 
fala do outro, parafraseando-a para endossá-la, 
enfatizá-la, complementá-la ou enfraquecê-la), 
considerando propostas alternativas e 
reformulando seu posicionamento, quando for o 
caso, com vistas ao entendimento e ao bem 
comum. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Discussão de temas controversos de interesse 
e/ou relevância social.  
Práticas de oralidade: escuta atenta, turno e 
tempo de fala.  
Tomada de nota.  
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Participação em debates, assembleias e fóruns de 
discussão.  
Seleção e uso de argumentos para defesa de 
opiniões. 

 

(EM13LP26A)  
 
Relacionar textos e documentos legais e 
normativos de âmbito universal, nacional, local ou 
escolar que envolvam a definição de direitos e 
deveres – em especial, os voltados a adolescentes 
e jovens – aos seus contextos de produção.  
 
(EM13LP26B)  
 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos legais e normativos.  
Regularidades de gêneros de textos legais e 
normativos.  
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Identificar possíveis motivações e finalidades, 
como forma de ampliar a compreensão de direitos 
e deveres em textos e documentos legais e 
normativos que envolvam as definições de direitos 
e deveres – em especial, os voltados a 
adolescentes e jovens.  
 
(EM13LP26C)  
 
Inferir motivações e finalidades, como forma de 
ampliar a compreensão de direitos e deveres em 
textos e documentos legais e normativos que 
envolvam as definições de direitos e deveres – em 
especial, os voltados a adolescentes e jovens. 

Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Identificação e inferência de motivações e/ou 
finalidades para ampliação da compreensão de 
textos normativos e documentos legais. 

(EM13LP31)  
 
Compreender criticamente textos de divulgação 
científica orais, escritos e multissemióticos de 
diferentes áreas do conhecimento, identificando 
sua organização tópica e a hierarquização das 
informações, identificando e descartando fontes 
não confiáveis e problematizando enfoques 
tendenciosos ou superficiais. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos de divulgação científica. 
Regularidades dos gêneros da divulgação 
científica.  
Organização tópico-discursiva.  
Curadoria.  
Estratégias e procedimentos de leitura de textos 
orais, escritos e multissemióticos. 

 

(EM13LP38)  
 
Analisar os diferentes graus de 
parcialidade/imparcialidade (no limite, a não 
neutralidade) em textos noticiosos, comparando 
relatos de diferentes fontes e analisando o recorte 
feito de fatos/dados e os efeitos de sentido 
provocados pelas escolhas realizadas pelo autor 
do texto, de forma a manter uma atitude crítica 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos do campo jornalístico-midiático.  
Curadoria. 
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diante dos textos jornalísticos e tornar-se 
consciente das escolhas feitas como produtor. 

 Parcialidade e imparcialidade em textos 
noticiosos. Comparação de textos noticiosos 
sobre um mesmo fato, em diferentes fontes.  
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). 
 Recursos linguísticos e multissemióticos e efeitos 
de sentido.  
Relação entre textos e discursos do campo 
jornalístico-midiático. 

(EM13LP44A)  
 
Analisar formas contemporâneas de publicidade 
em contexto digital (advergame, anúncios em 
vídeos, social advertising, unboxing, narrativa 
mercadológica, entre outras), e peças de 
campanhas publicitárias e políticas (cartazes, 
folhetos, anúncios, propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingles etc.).  
 
(EM13LP44B)  
 
Identificar valores e representações de situações, 
grupos e configurações sociais veiculadas, 
desconstruindo estereótipos, destacando 
estratégias de engajamento e viralização.  
 
(EM13LP44C)  
 
Explicar os mecanismos de persuasão utilizados e 
os efeitos de sentido provocados pelas escolhas 
feitas em termos de elementos e recursos 
linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, 
gestuais e espaciais, entre outros. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos publicitários.  
Análise de textos de gêneros discursivos 
contemporâneos de campanhas publicitárias e 
políticas.  
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).  
Recursos linguísticos e multissemióticos e efeitos 
de sentido.  
Mecanismos de persuasão e argumentação. 
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(EM13LP45)  
 
Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em 
vista temas e acontecimentos de interesse local ou 
global, notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, 
reportagens multimidiáticas, documentários, 
infográficos, podcasts noticiosos, artigos de 
opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos 
de apresentação e apreciação de produções 
culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros 
próprios das formas de expressão das culturas 
juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), 
em várias mídias, vivenciando de forma 
significativa o papel de repórter, analista, crítico, 
editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e 
booktuber, entre outros. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Consideração do contexto de produção, 
circulação e recepção de textos do campo 
jornalístico-midiático.  
Relação entre os gêneros em circulação no 
campo jornalístico-midiático, mídias e práticas da 
cultura digital.  
Usos de recursos linguísticos e multissemióticos e 
seus efeitos de sentido.  
Produção de textos do campo jornalístico-
midiático: processo.  
Uso de diferentes mídias.  
Relação com o contexto de produção e 
experimentação de papéis sociais. 

 

(EM13LP48)  
 
Identificar assimilações, rupturas e permanências 
no processo de constituição da literatura brasileira 
e ao longo de sua trajetória, por meio da leitura e 
análise de obras fundamentais do cânone 
ocidental, em especial da literatura portuguesa, 
para perceber a historicidade de matrizes e 
procedimentos estéticos. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos da literatura 
brasileira e ocidental.  
Reconstrução da textualidade e compreensão dos 
efeitos de sentido provocados por recursos 
literários.  
Relações entre textos literários, com foco em 
assimilações e rupturas quanto a temas e 
procedimentos estéticos.  
Compreensão em leitura e análise das obras 
fundamentais do cânone ocidental.  
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Literatura portuguesa. 
 
 

 

(EM13LP49)  
 
Perceber as peculiaridades estruturais e 
estilísticas de diferentes gêneros literários (a 
apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a 
manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do 
mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida 
humana e social dos romances, a dimensão 
política e social de textos da literatura marginal e 
da periferia etc.) para experimentar os diferentes 
ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo 
pela literatura. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Repertórios de leitura: textos artístico-literários de 
diferentes gêneros. 
Gêneros artístico-literários: regularidades. 
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos artístico-literários. 
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).  
Reconstrução da textualidade e compreensão dos 
efeitos de sentido provocados pelo uso de 
recursos linguísticos e multissemióticos. 

 

(EM13LP52)  
 
Analisar obras significativas das literaturas 
brasileiras e de outros países e povos, em especial 
a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-
americana, com base em ferramentas da crítica 
literária (estrutura da composição, estilo, aspectos 
discursivos) ou outros critérios relacionados a 
diferentes matrizes culturais, considerando o 
contexto de produção (visões de mundo, diálogos 
com outros textos, inserções em movimentos 
estéticos e culturais etc.) e o modo como dialogam 
com o presente. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Repertórios de leitura: literatura brasileira, 
portuguesa, indígena, africana e latino-americana. 
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos artístico-literários. 
Apreciação (avaliação de aspectos éticos, 
estéticos e políticos em textos e produções 
artísticas e culturais etc.).  
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Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Reconstrução da textualidade e compreensão dos 
efeitos de sentido provocados pelo uso de 
recursos linguísticos e multissemióticos.  
Relações entre textos e discursos. 

(EM13LP53)  
 
Produzir apresentações e comentários 
apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, 
canções, espetáculos de teatro e dança, 
exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts 
literários e artísticos, playlists comentadas, 
fanzines, e-zines etc.). 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Repertórios de leitura e de apreciação. 
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção.  
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).  
Reconstrução da textualidade e compreensão dos 
efeitos de sentido provocados pelo uso de 
recursos linguísticos e multissemióticos. 
Relações entre textos e discursos.  
Produção de textos em gêneros próprios para a 
apreciação, especialmente para circulação na 
cultura digital (resenhas, vlogs e podcasts 
literários e artísticos, playlists comentadas, 
fanzines, e-zines etc.). 

 

(EM13LP54)  
 
Criar obras autorais, em diferentes gêneros e 
mídias – mediante seleção e apropriação de 
recursos textuais e expressivos do repertório 
artístico –, e/ou produções derivadas (paródias, 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
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estilizações, fanfics, fanclipes etc.), como forma de 
dialogar crítica e/ou subjetivamente com o texto 
literário. 

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).  
Produção de textos em gêneros próprios para a 
apreciação, especialmente para circulação na 
cultura digital (paródias, estilizações, fanfics, 
fanclipes etc.). 

 

COMPETÊNCIA II 
 
Compreender os processos 
identitários, conflitos e relações 
de poder que permeiam as 
práticas sociais de linguagem, 
respeitando as diversidades e a 
pluralidade de ideias e posições, 
e atuar socialmente com base 
em princípios e valores 
assentados na democracia, na 
igualdade e nos Direitos 
Humanos, exercitando o 
autoconhecimento, a empatia, o 
diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação, e combatendo 
preconceitos de qualquer 
natureza. 

(EM13LGG201)  
 
Utilizar 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. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Danças.  
Esporte (técnico combinatório).  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 

(EM13LGG202)  
 
Analisar interesses, relações de poder e 
perspectivas de mundo nos discursos das diversas 
práticas de linguagem (artísticas, corporais e 
verbais), compreendendo criticamente o modo 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
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como circulam, constituem-se e (re)produzem 
significação e ideologias. 

 
Educação Física  
Práticas Corporais de Aventura. 
Esporte (invasão, combate).  
Lutas. 
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 
 
 
 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

(EM13LGG203)  
 
Analisar os diálogos e os processos de disputa por 
legitimidade nas práticas de linguagem e em suas 
produções (artísticas, corporais e verbais). 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Danças. 
Lutas. 
Esporte (técnico combinatório, combate).  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 
 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 

(EM13LGG204)  Arte   
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Dialogar e produzir entendimento mútuo, nas 
diversas linguagens (artísticas, corporais e 
verbais), com vistas ao interesse comum pautado 
em princípios e valores de equidade assentados 
na democracia e nos Direitos Humanos. 

Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural. Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Lutas, Danças.  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 
 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

(EM13LP01)  
 
Relacionar o texto, tanto na produção como na 
leitura/escuta, com suas condições de produção e 
seu contexto sócio-histórico de circulação 
(leitor/audiência previstos, objetivos, pontos de 
vista e perspectivas, papel social do autor, época, 
gênero do discurso etc.), de forma a ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de 
análise crítica e produzir textos adequados a 
diferentes situações. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Práticas de oralidade: escuta atenta, turno e 
tempo de fala.  
Tomada de nota.  
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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Relação do texto com o contexto de produção e 
experimentação dos papéis sociais.  
Efeitos de sentido. 
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(EM13LP20)  
 
Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, 
temas/problemas/questões que despertam maior 
interesse ou preocupação, respeitando e 
valorizando diferenças, como forma de identificar 
afinidades e interesses comuns, como também de 
organizar e/ou participar de grupos, clubes, 
oficinas e afins. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Relação do texto com o contexto de produção e 
experimentação dos papéis sociais.  
Participação em grupos, clubes, oficinas e afins. 

 

(EM13LP25) 
 
 Participar de reuniões na escola (conselho de 
escola e de classe, grêmio livre etc.), agremiações, 
coletivos ou movimentos, entre outros, em 
debates, assembleias, fóruns de discussão etc., 
exercitando a escuta atenta, respeitando seu turno 
e tempo de fala, posicionando-se de forma 
fundamentada, respeitosa e ética diante da 
apresentação de propostas e defesas de opiniões, 
usando estratégias linguísticas típicas de 
negociação e de apoio e/ou de consideração do 
discurso do outro (como solicitar esclarecimento, 
detalhamento, fazer referência direta ou retomar a 
fala do outro, parafraseando-a para endossá-la, 
enfatizá-la, complementá-la ou enfraquecê-la), 
considerando propostas alternativas e 
reformulando seu posicionamento, quando for 
caso, com vistas ao entendimento e ao bem 
comum. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Discussão de temas controversos de interesse 
e/ou relevância social.  
Práticas de oralidade: escuta atenta, turno e 
tempo de fala.  
Tomada de nota.  
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Participação em debates, assembleias e fóruns de 
discussão.  
Seleção e uso de argumentos para defesa de 
opiniões. 
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(EM13LP29)  
 
Resumir e resenhar textos, por meio do uso de 
paráfrases, de marcas do discurso reportado e de 
citações, para uso em textos de divulgação de 
estudos e pesquisas. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos de divulgação científica.  
Regularidades dos gêneros da divulgação 
científica.  
Organização tópico-discursiva.  
Estratégias e procedimentos de escrita de 
paráfrases e citações. 

 

(EM13LP36)  
 
Analisar os interesses que movem o campo 
jornalístico, os impactos das novas tecnologias 
digitais de informação e comunicação e da Web 
2.0 no campo e as condições que fazem da 
informação uma mercadoria e da checagem de 
informação uma prática (e um serviço) essencial, 
adotando atitude analítica e crítica diante dos 
textos jornalísticos. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos do campo jornalístico-midiático.  
Curadoria de informação em fontes confiáveis. 
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem). 

 

(EM13LP37A)  
 
Conhecer e analisar diferentes projetos editoriais – 
institucionais, privados, públicos, financiados, 
independentes etc. –, de forma a ampliar o 
repertório de escolhas possíveis de fontes de 
informação e opinião.  
 
(EM13LP37B)  
 
Reconhecer o papel da mídia plural para a 
consolidação da democracia em projetos editoriais 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos do campo jornalístico-midiático.  
Curadoria de informação em fontes confiáveis. 
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
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– institucionais, privados, públicos, financiados, 
independentes etc. 

Reconstrução do contexto de produção, 
circulação e recepção de textos, mídias e práticas 
da cultura digital. 

(EM13LP38)  
 
Analisar os diferentes graus de 
parcialidade/imparcialidade (no limite, a não 
neutralidade) em textos noticiosos, comparando 
relatos de diferentes fontes e analisando o recorte 
feito de fatos/dados e os efeitos de sentido 
provocados pelas escolhas realizadas pelo autor 
do texto, de forma a manter uma atitude crítica 
diante dos textos jornalísticos e tornar-se 
consciente das escolhas feitas como produtor. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos do campo jornalístico-midiático.  
Curadoria.  
Parcialidade e imparcialidade em textos 
noticiosos. Comparação de textos noticiosos 
sobre um mesmo fato, em diferentes fontes.  
Apreciação (avaliação de aspectos éticos, 
estéticos e políticos em textos e produções 
artísticas e culturais etc.). 

 

(EM13LP40)  
 
Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo 
as condições e os mecanismos de disseminação 
de fake news e também exemplos, causas e 
consequências desse fenômeno e da prevalência 
de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a 
adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e 
desenvolver uma postura flexível que permita rever 
crenças e opiniões quando fatos apurados as 
contradisserem. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos do campo jornalístico-midiático.  
Parcialidade e imparcialidade em textos 
noticiosos. Comparação de textos noticiosos 
sobre um mesmo fato, em diferentes fontes.  
Curadoria em fontes confiáveis.  
Combate à disseminação de fake news. 
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem). 

 

(EM13LP42) 
 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
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 Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da 
mídia diante de acontecimentos e questões de 
relevância social, local e global, comparando 
diferentes enfoques e perspectivas, por meio do 
uso de ferramentas de curadoria (como 
agregadores de conteúdo) e da consulta a serviços 
e fontes de checagem e curadoria de informação, 
de forma a aprofundar o entendimento sobre um 
determinado fato ou questão, identificar o enfoque 
preponderante da mídia e manter-se implicado, de 
forma crítica, com os fatos e as questões que 
afetam a coletividade. 

Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos do campo jornalístico-midiático.  
Curadoria de informação.  
Caracterização do campo jornalístico e relação 
entre os gêneros em circulação, mídias e práticas 
da cultura digital.  
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Comparação de textos noticiosos sobre um 
mesmo fato, em diferentes fontes. 

(EM13LP52)  
 
Analisar obras significativas das literaturas 
brasileiras e de outros países e povos, em especial 
a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-
americana, com base em ferramentas da crítica 
literária (estrutura da composição, estilo, aspectos 
discursivos) ou outros critérios relacionados a 
diferentes matrizes culturais, considerando o 
contexto de produção (visões de mundo, diálogos 
com outros textos, inserções em movimentos 
estéticos e culturais etc.) e o modo como dialogam 
com o presente. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Repertórios de leitura: literatura brasileira, 
portuguesa, indígena, africana e latino-americana. 
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos artístico-literários. 
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).  
Reconstrução da textualidade e compreensão dos 
efeitos de sentido provocados pelo uso de 
recursos linguísticos e multissemióticos.  
Relações entre textos e discursos. 

 

 

COMPETÊNCIA III 
(EM13LGG301)  
 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  

NSA 
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Utilizar diferentes linguagens 
(artísticas, corporais e verbais) 
para exercer, com autonomia e 
colaboração, protagonismo e 
autoria na vida pessoal e 
coletiva, de forma crítica, 
criativa, ética e solidária, 
defendendo pontos de vista que 
respeitem o outro e promovam 
os Direitos Humanos, a 
consciência socioambiental e o 
consumo responsável, em 
âmbito local, regional e global. 

 

Participar de processos de produção individual e 
colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, 
corporais e verbais), levando em conta suas 
formas e seus funcionamentos, para produzir 
sentidos em diferentes contextos. 

Mediação Cultural. 
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Danças.  
Ginástica (ginástica laboral).  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

(EM13LGG302)  
 
Posicionar-se criticamente diante de diversas 
visões de mundo presentes nos discursos em 
diferentes linguagens, levando em conta seus 
contextos de produção e de circulação. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Esporte (invasão e combate). 
Corpo, Movimento e Saúde.  
Lutas.  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 
 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 
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(EM13LGG303)  
 
Debater questões polêmicas de relevância social, 
analisando diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, frente à 
análise de perspectivas distintas. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Corpo, Movimento e Saúde (exercício físico e 
substâncias proibidas). 
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 
 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 

(EM13LGG304)  
 
Formular propostas, intervir e tomar decisões que 
levem em conta o bem comum e os Direitos 
Humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e 
global. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Práticas Corporais de Aventura, Brincadeiras e 
Jogos (cooperativos). 
Tchoukball.  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
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Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

(EM13LGG305)  
 
Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, 
possibilidades de atuação social, política, artística 
e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, 
discutindo princípios e objetivos dessa atuação de 
maneira crítica, criativa, solidária e ética. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Brincadeiras e Jogos (espaços de lazer).  
Práticas Corporais de Aventura.  
Esporte (paralímpico).  
 
Língua Inglesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 
 
Língua Portuguesa 
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos 

 

(EM13LP05)  
 
Analisar, em textos argumentativos, os 
posicionamentos assumidos, os movimentos 
argumentativos (sustentação, refutação/contra-
argumentação e negociação) e os argumentos 
utilizados para sustenta-los, para avaliar sua força 
e eficácia, e posicionar-se criticamente diante da 
questão discutida e/ou dos argumentos utilizados, 
recorrendo aos mecanismos linguísticos 
necessários. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Estratégias de leitura.  
Movimentos argumentativos: tese e 
argumentação; fato e opinião.  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos.  
Emprego de recursos linguísticos e 
multissemióticos.  
Planejamento e produção de textos 
argumentativos. 
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(EM13LP15)  
 
Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e 
avaliar textos escritos e multissemióticos, 
considerando sua adequação às condições de 
produção do texto, no que diz respeito ao lugar 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Consideração do contexto de produção, 
circulação e recepção de textos escritos e 
multissemióticos. Planejamento e produção de 
textos escritos e multissemióticos.  
Uso de recursos linguísticos e multissemióticos 
com efeitos de sentido.  
Variedades linguísticas.  
Morfossintaxe. 

 

(EM13LP17)  
 
Elaborar roteiros para a produção de vídeos 
variados (vlog, videoclipe, videominuto, 
documentário etc.), apresentações teatrais, 
narrativas multimídia e transmídia, podcasts, 
playlists comentadas etc., para ampliar as 
possibilidades de produção de sentidos e engajar-
se em práticas autorais e coletivas. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA  
 
Língua Portuguesa  
Consideração do contexto de produção, 
circulação e recepção de textos escritos e 
multissemióticos. Planejamento e produção de 
textos escritos e multissemióticos.  
Uso de recursos linguísticos e multissemióticos 
com efeitos de sentido. 

 

(EM13LP19)  
 
Apresentar-se por meio de textos multimodais 
diversos (perfis variados, gifs biográficos, biodata, 
currículo web, videocurrículo etc.) e de 
ferramentas digitais (ferramenta de gif, wiki, site 
etc.), para falar de si mesmo de formas variadas, 
considerando diferentes situações e objetivos. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 

(EM13LP20)  Arte – NSA  
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Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais, 
temas/problemas/questões que despertam maior 
interesse ou preocupação, respeitando e 
valorizando diferenças, como forma de identificar 
afinidades e interesses comuns, como também de 
organizar e/ou participar de grupos, clubes, 
oficinas e afins. 

Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Relação do texto com o contexto de produção e 
experimentação dos papéis sociais.  
Participação em grupos, clubes, oficinas e afins. 

(EM13LP22)  
 
Construir e/ou atualizar, de forma colaborativa, 
registros dinâmicos (mapas, wiki etc.) de 
profissões e ocupações de seu interesse (áreas de 
atuação, dados sobre formação, fazeres, 
produções, depoimentos de profissionais etc.) que 
possibilitem vislumbrar trajetórias pessoais e 
profissionais. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Comparação de textos noticiosos sobre um 
mesmo fato, em diferentes fontes.  
Curadoria em fontes confiáveis. 

 

(EM13LP25)  
 
Participar de reuniões na escola (conselho de 
escola e de classe, grêmio livre etc.), agremiações, 
coletivos ou movimentos, entre outros, em 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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debates, assembleias, fóruns de discussão etc., 
exercitando a escuta atenta, respeitando seu turno 
e tempo de fala, posicionando-se de forma 
fundamentada, respeitosa e ética diante da 
apresentação de propostas e defesas de opiniões, 
usando estratégias linguísticas típicas de 
negociação e de apoio e/ou de consideração do 
discurso do outro (como solicitar esclarecimento, 
detalhamento, fazer referência direta ou retomar a 
fala do outro, parafraseando-a para endossá-la, 
enfatizá-la, complementá-la ou enfraquecê-la), 
considerando propostas alternativas e 
reformulando seu posicionamento, quando for o 
caso, com vistas ao entendimento e ao bem 
comum. 

Discussão de temas controversos de interesse 
e/ou de relevância social.  
Práticas de oralidade: escuta atenta, turno e 
tempo de fala.  
Tomada de nota.  
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Participação em debates, assembleias e fóruns de 
discussão.  
Seleção e uso de argumentos para defesa de 
opiniões. 

(EM13LP27)  
 
Engajar-se na busca de solução para problemas 
que envolvam a coletividade, denunciando o 
desrespeito a direitos, organizando e/ou 
participando de discussões, campanhas e 
debates, produzindo textos reivindicatórios, 
normativos, entre outras possibilidades, como 
forma de fomentar os princípios democráticos e 
uma atuação pautada pela ética da 
responsabilidade, pelo consumo consciente e pela 
consciência socioambiental. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa 
 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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Participação em discussões orais de temas 
controversos de interesse da turma e/ou de 
relevância social. 

 

(EM13LP28) 
 
Organizar situações de estudo e utilizar 
procedimentos e estratégias de leitura adequados 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
 

 



97  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

aos objetivos e à natureza do conhecimento em 
questão. 

 
Língua Portuguesa  
Curadoria da informação.  
Tomada de notas.  
Organização de estudos.  
Estratégias de leitura. 

(EM13LP29)  
 
Resumir e resenhar textos, por meio do uso de 
paráfrases, de marcas do discurso reportado e de 
citações, para uso em textos de divulgação de 
estudos e pesquisas. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos de divulgação científica.  
Regularidades dos gêneros da divulgação 
científica.  
Organização tópico-discursiva.  
Estratégias e procedimentos de escrita de 
paráfrases e citações. 

 

(EM13LP33)  
 
Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de 
coleta de dados e informações (questionários, 
enquetes, mapeamentos, opinários) e de 
tratamento e análise dos conteúdos obtidos, que 
atendam adequadamente a diferentes objetivos de 
pesquisa. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Curadoria de informação: seleção, utilização e 
elaboração de instrumentos de coleta de dados e 
informações.  
Análise dos dados coletados.  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos a partir dos dados 
coletados. 

 

(EM13LP34)  
 
Produzir textos para a divulgação do conhecimento 
e de resultados de levantamentos e pesquisas – 
texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação 
científica, verbete de enciclopédia (colaborativa ou 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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não), infográfico (estático ou animado), relato de 
experimento, relatório, relatório multimidiático de 
campo, reportagem científica, podcast ou vlog 
científico, apresentações orais, seminários, 
comunicações em mesas redondas, mapas 
dinâmicos etc. –, considerando o contexto de 
produção e utilizando os conhecimentos sobre os 
gêneros de divulgação científica, de forma a 
engajar-se em processos significativos de 
socialização e divulgação do conhecimento. 

Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos da divulgação científica.  
Regularidades dos gêneros da divulgação 
científica.  
Organização tópico-discursiva.  
Curadoria.  
Curadoria de informação.  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Participação em apresentações orais, seminários, 
comunicações em mesas redondas, mapas 
dinâmicos etc. 

(EM13LP45)  
 
Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em 
vista temas e acontecimentos de interesse local ou 
global, notícias, foto denúncias, fotorreportagens, 
reportagens multimidiáticas, documentários, 
infográficos, podcasts noticiosos, artigos de 
opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos 
de apresentação e apreciação de produções 
culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros 
próprios das formas de expressão das culturas 
juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), 
em várias mídias, vivenciando de forma 
significativa o papel de repórter, analista, crítico, 
editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e 
booktuber, entre outros. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Consideração do contexto de produção, 
circulação e recepção de textos do campo 
jornalístico-midiático.  
Relação entre os gêneros em circulação no 
campo jornalístico-midiático, mídias e práticas da 
cultura digital.  
Usos de recursos linguísticos e multissemióticos e 
seus efeitos de sentido.  
Produção de textos do campo jornalístico-
midiático: processo.  
Uso de diferentes mídias.  
Relação com o contexto de produção e 
experimentação de papéis sociais. 

 

(EM13LP47)  
 
Participar de eventos (saraus, competições orais, 
audições, mostras, festivais, feiras culturais e 
literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas 
culturais, jograis, repentes, slams etc.), inclusive 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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para socializar obras da própria autoria (poemas, 
contos e suas variedades, roteiros e microrroteiros, 
videominutos, playlists comentadas de música 
etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se 
nas diferentes práticas culturais de seu tempo. 

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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Organização e participação em eventos culturais. 

(EM13LP51)  
 
Selecionar obras do repertório artístico-literário 
contemporâneo à disposição segundo suas 
predileções, de modo a constituir um acervo 
pessoal e dele se apropriar para se inserir e intervir 
com autonomia e criticidade no meio cultural. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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).  
Curadoria de repertório artístico-literário. 

 

(EM13LP53)  
 
Produzir apresentações e comentários 
apreciativos e críticos sobre livros, filmes, discos, 
canções, espetáculos de teatro e dança, 
exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts 
literários e artísticos, playlists comentadas, 
fanzines, e-zines etc.). 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Repertórios de leitura e de apreciação. 
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção.  
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).  
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Reconstrução da textualidade e compreensão dos 
efeitos de sentidos provocados pelos usos de 
recursos linguísticos e multissemióticos.  
Relações entre textos e discursos. 

(EM13LP54)  
 
Criar obras autorais, em diferentes gêneros e 
mídias – mediante seleção e apropriação de 
recursos textuais e expressivos do repertório 
artístico –, e/ou produções derivadas (paródias, 
estilizações, fanfics, fanclipes etc.), como forma de 
dialogar crítica e/ou subjetivamente com o texto 
literário. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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).  
Produção de textos em gêneros próprios para a 
apreciação, especialmente para circulação na 
cultura digital (paródias, estilizações, fanfics, 
fanclipes etc). 

 

 

COMPETÊNCIA IV 
 
Compreender as línguas como 
fenômeno (geo)político, 
histórico, cultural, social, 
variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso, 
reconhecendo suas variedades 
e vivenciando-as como formas 
de expressões identitárias, 
pessoais e coletivas, bem como 
agindo no enfrentamento de 
preconceitos de qualquer 
natureza. 

(EM13LGG401)  
 
Analisar criticamente textos de modo a 
compreender e caracterizar as línguas como 
fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de 
uso. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física – NSA 
 
Língua Inglesa  
Compreensão geral e específica de textos (orais, 
escritos, multissemióticos);  
Relação entre textos e contextos de produção. 

 
Língua Portuguesa 
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Compreensão geral e específica de textos (orais, 
escritos, multissemióticos);  
Relação entre textos e contextos de produção. 

(EM13LGG402)  
 
Empregar, nas interações sociais, a variedade e o 
estilo de língua adequados à situação 
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 
discurso, respeitando os usos das línguas por 
esse(s)interlocutor(es) e sem preconceito 
linguístico. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física – NSA 
 
 
Língua Inglesa  
Variação linguística; preconceito linguístico. 

 
Língua Portuguesa 
Variação linguística; preconceito linguístico. 

 

(EM13LGG403)  
 
Fazer uso do inglês como língua de comunicação 
global, levando em conta a multiplicidade e 
variedade de usos, usuários e funções dessa 
língua no mundo contemporâneo. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Esportes e lutas no mundo.  
Linguagens dos sinais na arbitragem (universal). 
 
Língua Inglesa  
Leitura e compreensão de textos escritos e 
multissemióticos;  
Produção de textos orais, escritos e 
multissemióticos. 
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Língua Portuguesa 
Leitura e compreensão de textos escritos e 
multissemióticos;  
Produção de textos orais, escritos e 
multissemióticos. 

(EM13LP09)  
 
Comparar o tratamento dado pela gramática 
tradicional e pelas gramáticas de uso 
contemporâneas em relação a diferentes tópicos 
gramaticais, de forma a perceber as diferenças de 
abordagem e o fenômeno da variação linguística e 
analisar motivações que levam ao predomínio do 
ensino da norma-padrão na escola. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Estratégias de leitura.  
Abordagens da variação linguística e análise dos 
usos da norma padrão. 

 
 

 

(EM13LP10)  
 
Analisar o fenômeno da variação linguística, em 
seus diferentes níveis (variações fonético-
fonológica, lexical, sintática, semântica e 
estilístico-pragmática) e em suas diferentes 
dimensões (regional, histórica, social, situacional, 
ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar a 
compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da 
língua e sobre o fenômeno da constituição de 
variedades linguísticas de prestígio e 
estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às 
variedades linguísticas e o combate a preconceitos 
linguísticos. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Análise dos diferentes níveis e dimensões da 
variação linguística.  
Combate ao preconceito linguístico.  
Morfossintaxe.  
Usos da norma-padrão. 

 

(EM13LP16)  
 
Produzir e analisar textos orais, considerando sua 
adequação aos contextos de produção, à forma 
composicional e ao estilo do gênero em questão, à 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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clareza, à progressão temática e à variedade 
linguística empregada, como também aos 
elementos relacionados à fala (modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração 
etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos 
e gestualidade significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia etc.). 

Reconstrução e consideração do contexto de 
produção, circulação e recepção de textos orais e 
multissemióticos.  
Planejamento e produção de textos orais e 
multissemióticos.  
Usos expressivos de recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos.  
Usos de variedades linguísticas. 

 

COMPETÊNCIA V 
 
Compreender os processos de 
produção e negociação de 
sentidos nas práticas corporais, 
reconhecendo-as e vivenciando-
as como formas de expressão 
de valores e identidades, em 
uma perspectiva democrática e 
de respeito à diversidade. 

(EM13LGG501)  
 
Selecionar e utilizar movimentos corporais de 
forma consciente e intencional para interagir 
socialmente em práticas corporais, de modo a 
estabelecer relações construtivas, empáticas, 
éticas e de respeito às diferenças. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Corpo, Movimento e Saúde (atividade física ou 
exercício físico X qualidade de vida). 
Esporte.  
Danças.  
Lutas. 
Ginástica.  
 
Língua Inglesa 
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 

(EM13LGG502)  
 
Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e 
relações de poder presentes nas práticas 
corporais, adotando posicionamento contrário a 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
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qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a 
direitos humanos e valores democráticos. 

Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Corpo, Movimento e Saúde (estereótipos e 
padrões de beleza).  
Esporte. 
Danças.  
Lutas.  
Ginástica.  
 
Língua Inglesa  
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

(EM13LGG503)  
 
Vivenciar práticas corporais e significa-las em seu 
projeto de vida, como forma de autoconhecimento, 
autocuidado com o corpo e com a saúde, 
socialização e entretenimento. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Corpo, movimento e saúde (atividade física ou 
exercício físico X qualidade de vida).  
Práticas Corporais de Aventura. 
Esporte. 
Danças.  
Lutas.  
Ginástica.  
 
Língua Inglesa  
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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). 

 
Língua Portuguesa 
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). 

 

COMPETÊNCIA VI 
 
Apreciar esteticamente as mais 
diversas produções artísticas e 
culturais, considerando suas 
características locais, regionais 
e globais, e mobilizar seus 
conhecimentos sobre as 
linguagens artísticas para dar 
significado e (re)construir 
produções autorais individuais e 
coletivas, exercendo 
protagonismo de maneira crítica 
e criativa, com respeito à 
diversidade de saberes, 
identidades e culturas. 

(EM13LGG601) 
 
Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes 
tempos e lugares, compreendendo a sua 
diversidade, bem como os processos de 
legitimação das manifestações artísticas na 
sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
 
Educação Física  
Esporte.  
Dança e Lutas (práticas do Brasil e do mundo).  
 
Língua Inglesa  
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).  
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 
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Língua Portuguesa 
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).  
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

(EM13LGG603)  
 
Expressar-se e atuar em processos de criação 
autorais individuais e coletivos nas diferentes 
linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, 
dança, música e teatro) e nas intersecções entre 
elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, 
conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, 
históricos, sociais e políticos) e experiências 
individuais e coletivas. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Dança.  
Esporte (técnico-combinatório).  
 
Língua Inglesa  
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 

(EM13LGG604)  
 
Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política e 
econômica e identificar o processo de construção 
histórica dessas práticas. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
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Educação Física  
Ginástica.  
Esporte (técnico-combinatório, marca e precisão, 
invasão, combate, campo e taco, rede/parede, 
paralímpico).  
 
Língua Inglesa  
Estratégias de leitura, produção de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Estratégias de leitura, produção de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

(EM13LP21)  
 
Produzir, de forma colaborativa, e socializar 
playlists comentadas de preferências culturais e de 
entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-
zines ou publicações afins que divulguem, 
comentem e avaliem músicas, games, séries, 
filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, 
espetáculos de dança etc., de forma a compartilhar 
gostos, identificar afinidades, fomentar 
comunidades etc. 

Língua Portuguesa  
Consideração do contexto de produção, 
circulação e recepção de playlists.  
Planejamento e produção de playlists.  
Usos expressivos de recursos linguísticos e 
paralinguísticos.  
Uso de softwares de edição de som. 

 
 
 
 
 
 

 

(EM13LP46)  
 
Compartilhar sentidos construídos na 
leitura/escuta de textos literários, percebendo 
diferenças e eventuais tensões entre as formas 
pessoais e as coletivas de apreensão desses 
textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a 
perspectiva crítica. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Apreciação (avaliação de aspectos éticos, 
estéticos e políticos em textos e produções 
artísticas e culturais etc.).  
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Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem).  
Efeitos de sentido apreendidos em textos 
literários. Desenvolvimento da perspectiva crítica. 

(EM13LP47)  
 
Participar de eventos (saraus, competições orais, 
audições, mostras, festivais, feiras culturais e 
literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas 
culturais, jograis, repentes, slams etc.), inclusive 
para socializar obras da própria autoria (poemas, 
contos e suas variedades, roteiros e microrroteiros, 
videominutos, playlists comentadas de música 
etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se 
nas diferentes práticas culturais de seu tempo. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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).  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos.  
Organização e participação em eventos culturais. 

 

(EM13LP48)  
 
Identificar assimilações, rupturas e permanências 
no processo de constituição da literatura brasileira 
e ao longo de sua trajetória, por meio da leitura e 
análise de obras fundamentais do cânone 
ocidental, em especial da literatura portuguesa, 
para perceber a historicidade de matrizes e 
procedimentos estéticos. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos da literatura 
brasileira e ocidental.  
Reconstrução da textualidade e compreensão dos 
efeitos de sentido provocados por recursos 
literários.  
Relações entre textos literários, com foco em 
assimilações e rupturas quanto a temas e 
procedimentos estéticos.  
Compreensão em leitura e análise das obras 
fundamentais do cânone ocidental.  
Literatura portuguesa. 
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(EM13LP49)  
 
Perceber as peculiaridades estruturais e 
estilísticas de diferentes gêneros literários (a 
apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a 
manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do 
mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida 
humana e social dos romances, a dimensão 
política e social de textos da literatura marginal e 
da periferia etc.) para experimentar os diferentes 
ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo 
pela literatura. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Repertórios de leitura: textos artístico-literários de 
diferentes gêneros.  
Gêneros artístico-literários: regularidades. 
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos artístico-literários. 
Apreciação (avaliação de aspectos éticos, 
estéticos e políticos em textos e produções 
artísticas e culturais etc.) 

 

(EM13LP50)  
 
Analisar relações intertextuais e interdiscursivas 
entre obras de diferentes autores e gêneros 
literários de um mesmo momento histórico e de 
momentos históricos diversos, explorando os 
modos como a literatura e as artes em geral se 
constituem, dialogam e se retroalimentam. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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).  
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos.  
Dialogia e relações entre textos: intertextualidade 
e interdiscursividade. 

 

 

COMPETÊNCIA VII 
 
Mobilizar práticas de linguagem 
no universo digital, 
considerando as dimensões 
técnicas, críticas, criativas, 

(EM13LGG701)  
 
Explorar tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC), compreendendo seus 
princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo 
ético, criativo, responsável e adequado a práticas 
de linguagem em diferentes contextos. 

Arte 
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
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éticas e estéticas, para expandir 
as formas de produzir sentidos, 
de engajar-se em práticas 
autorais e coletivas, e de 
aprender a aprender nos 
campos da ciência, cultura, 
trabalho, informação e vida 
pessoal e coletiva. 

Educação Física  
Brincadeiras e Jogos (jogos eletrônicos).  
 
Língua Inglesa  
Produção de textos multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Produção de textos multissemióticos.  

(EM13LGG702) 
 
Avaliar o impacto das tecnologias digitais da 
informação e comunicação (TDIC) na formação do 
sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso 
crítico dessa mídia em práticas de seleção, 
compreensão e produção de discursos em 
ambiente digital. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Ginástica (ginástica de condicionamento e 
exercício físico).  
Esporte (técnico-combinatório).  
 
Língua Inglesa 
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 

(EM13LGG703)  
 
Utilizar diferentes linguagens, mídias e 
ferramentas digitais em processos de produção 
coletiva, colaborativa e projetos autorais em 
ambientes digitais. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
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Educação Física  
Dança, Esporte (técnico-combinatório, marca 
precisão e invasão, combate, campo e taco, 
rede/parede, paralímpico).  
 
Língua Inglesa  
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

 
Língua Portuguesa 
Planejamento e produção de textos escritos e 
multissemióticos. 

(EM13LGG704)  
 
Apropriar-se criticamente de processos de 
pesquisa e busca de informação, por meio de 
ferramentas e dos novos formatos de produção e 
distribuição do conhecimento na cultura de rede. 

Arte  
Elementos da Linguagem.  
Materialidades.  
Mediação Cultural.  
Patrimônio Cultural.  
Processos de Criação.  
Saberes Estéticos e Culturais.  
 
Educação Física  
Corpo, Movimento e Saúde (investigação 
científica).  
 
Língua Inglesa  
Curadoria de informação. 

 
Língua Portuguesa 
Curadoria de informação. 

 

(EM13LP11)  
 
Fazer curadoria de informação, tendo em vista 
diferentes propósitos e projetos discursivos. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Curadoria de informação. 
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Procedimentos de estudo (grifar, anotar, resumir). 
Gêneros de apoio à compreensão (sínteses, 
resumos, esquemas). 

(EM13LP12)  
 
Selecionar informações, dados e argumentos em 
fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los 
de forma referenciada, para que o texto a ser 
produzido tenha um nível de aprofundamento 
adequado (para além do senso comum) e 
contemple a sustentação das posições defendidas. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Curadoria de informação.  
Seleção de informação, dados e argumentação 
em fontes confiáveis impressas e digitais para 
produção textual fundamentada para além do 
senso comum.  
Procedimentos de estudo (grifar, anotar, resumir). 
Gêneros de apoio à compreensão (sínteses, 
resumos, esquemas).  
Textualização e retextualização. 

 

(EM13LP17)  
 
Elaborar roteiros para a produção de vídeos 
variados (vlog, videoclipe, videominuto, 
documentário etc.), apresentações teatrais, 
narrativas multimídia e transmídia, podcasts, 
playlists comentadas etc., para ampliar as 
possibilidades de produção de sentidos e engajar-
se em práticas autorais e coletivas. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Consideração do contexto de produção, 
circulação e recepção de textos escritos e 
multissemióticos. Planejamento e produção de 
textos escritos e multissemióticos.  
Uso de recursos linguísticos e multissemióticos 
com efeitos de sentido. 

 

(EM13LP18)  
 
Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos 
e áudio, além de ferramentas e ambientes 
colaborativos para criar textos e produções 
multissemióticas com finalidades diversas, 
explorando os recursos e efeitos disponíveis e 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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apropriando-se de práticas colaborativas de 
escrita, de construção coletiva do conhecimento e 
de desenvolvimento de projetos. 

Produção oral e escrita, pelo uso de recursos 
multissemióticos, de forma individual e coletiva. 
Desenvolvimento de projetos.  
Uso de softwares de edição. 

 
 

(EM13LP23)  
 
Analisar criticamente o histórico e o discurso 
político de candidatos, propagandas políticas, 
políticas públicas, programas e propostas de 
governo, de forma a participar do debate político e 
tomar decisões conscientes e fundamentadas. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Reconstrução das condições de produção, 
circulação e recepção de textos do campo da vida 
pública.  
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 e discursos da esfera 
política. Debate. 

 

(EM13LP28)  
 
Organizar situações de estudo e utilizar 
procedimentos e estratégias de leitura adequados 
aos objetivos e à natureza do conhecimento em 
questão. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Curadoria da informação.  
Tomada de notas.  
Organização de estudos. Estratégias de leitura. 

 

(EM13LP30)  
 
Realizar pesquisas de diferentes tipos 
(bibliográfica, de campo, experimento científico, 
levantamento de dados etc.), usando fontes 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
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abertas e confiáveis, registrando o processo e 
comunicando os resultados, tendo em vista os 
objetivos pretendidos e demais elementos do 
contexto de produção, como forma de 
compreender como o conhecimento científico é 
produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos 
gêneros textuais envolvidos na realização de 
pesquisas. 

Curadoria de informação em fontes confiáveis. 
Compreensão dos processos de produção do 
conhecimento científico. 

 
 
 
 
 
 

(EM13LP32A)  
 
Selecionar informações e dados necessários para 
uma dada pesquisa (sem excedê-los) em 
diferentes fontes (orais, impressas, digitais etc.)  
 
(EM13LP32B)  
 
Comparar autonomamente informações e dados 
pesquisados, levando em conta seus contextos de 
produção, referências e índices de confiabilidade, 
e percebendo coincidências, complementaridades, 
contradições, erros ou imprecisões conceituais e 
de dados.  
 
(EM13LP32C)  
 
Posicionar-se criticamente sobre informações e 
dados pesquisados e comparados e estabelecer 
recortes precisos. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa 
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).  
Curadoria de informação com posicionamento 
crítico. 

 

(EM13LP35)  
 
Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando e/ou organizando o 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa 
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conteúdo em itens, inserindo de forma adequada 
imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a quantidade de texto e 
imagem por slide e usando, de forma harmônica, 
recursos (efeitos de transição, slides mestres, 
layouts personalizados, gravação de áudios em 
slides etc.). 

Uso adequado de ferramentas de apoio a 
apresentações orais.  
Planejamento, produção e edição de textos orais. 

(EM13LP39)  
 
Usar procedimentos de checagem de fatos 
noticiados e fotos publicadas (verificar/avaliar 
veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, 
URL, formatação; comparar diferentes fontes; 
consultar ferramentas e sites checadores etc.), de 
forma a combater a proliferação de notícias falsas 
(fake news). 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
 
Língua Portuguesa 
Curadoria de informação em fontes confiáveis. 
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).  
Combate à disseminação de fake news. 

 

(EM13LP40)  
 
Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo 
as condições e os mecanismos de disseminação 
de fake news e também exemplos, causas e 
consequências desse fenômeno e da prevalência 
de crenças e opiniões sobre fatos –, de forma a 
adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e 
desenvolver uma postura flexível que permita rever 
crenças e opiniões quando fatos apurados as 
contradisserem. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos do campo jornalístico-midiático.  
Parcialidade e imparcialidade em textos 
noticiosos. Comparação de textos noticiosos 
sobre um mesmo fato, em diferentes fontes.  
Curadoria em fontes confiáveis.  
Combate à disseminação de fake news. 
Réplica (posicionamento responsável em relação 
a temas, visões de mundo e ideologias veiculados 
por textos e atos de linguagem). 
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(EM13LP41A)  
 
Analisar os processos humanos e automáticos de 
curadoria que operam nas redes sociais e outros 
domínios da internet.  
 
(EM13LP41B)  
 
Comparar os feeds de diferentes páginas de redes 
sociais e discutir os efeitos desses modelos de 
curadoria, de forma a ampliar as possibilidades de 
trato com o diferente e minimizar o efeito bolha e a 
manipulação de terceiros. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Análise dos processos de curadoria de informação 
em ambiente digital.  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos no campo jornalístico-midiático. 

 

(EM13LP43)  
 
Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na 
produção e no compartilhamento de comentários, 
textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, 
remixes variados etc. em redes sociais ou outros 
ambientes digitais. 

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Planejamento, produção e edição de textos orais, 
escritos e multissemióticos. 

 

(EM13LP44A)  
 
Analisar formas contemporâneas de publicidade 
em contexto digital (advergame, anúncios em 
vídeos, social advertising, unboxing, narrativa 
mercadológica, entre outras), e peças de 
campanhas publicitárias e políticas (cartazes, 
folhetos, anúncios, propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingles etc.).  
 
(EM13LP44B)  
 
Identificar valores e representações de situações, 
grupos e configurações sociais veiculadas, 
desconstruindo estereótipos, destacando 
estratégias de engajamento e viralização.  

Arte – NSA 
Educação Física – NSA 
Língua Inglesa – NSA 
 
Língua Portuguesa  
Contexto de produção, circulação e recepção de 
textos publicitários.  
Análise de textos de gêneros discursivos 
contemporâneos de campanhas publicitárias e 
políticas.  
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).  
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(EM13LP44C)  
 
Explicar os mecanismos de persuasão utilizados e 
os efeitos de sentido provocados pelas escolhas 
feitas em termos de elementos e recursos 
linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, 
gestuais e espaciais, entre outros. 

Recursos linguísticos e multissemióticos e efeitos 
de sentido.  
Mecanismos de persuasão e argumentação. 

Quadro elaborado pelo Prof. Valdir JC Jr, Dr. – a partir do Currículo Paulista Etapa Ensino Médio, 2020. Permitida utilização/divulgação mediante citação da fonte. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO 

UNI
DA
DE 
TE
MÁ
TIC
A 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 
COMPONENTES CURRICULARES 

Matemática 
 

UNIDADES TEMÁTICAS 

LEGENDA 

◻ NÚMEROS E ÁLGEBRA 

◻ PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

◻ GEOMETRIA E MEDIDAS 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 
COMPETÊNCIA I 
 
Utilizar estratégias, conceitos e 
procedimentos matemáticos 
para interpretar situações em 
diversos contextos, sejam 
atividades cotidianas, sejam 
fatos das Ciências da Natureza e 
Humanas, das questões 
socioeconômicas ou 
tecnológicas, divulgados por 
diferentes meios, de modo a 
contribuir para uma formação 
geral. 

(EM13MAT101)  
 
Interpretar criticamente situações econômicas, 
sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza 
que envolvam a variação de grandezas, pela 
análise dos gráficos das funções representadas e 
das taxas de variação, com ou sem apoio de 
tecnologias digitais. 

Funções: interpretação de gráficos e de 
expressões algébricas.  
Sistemas e unidades de medida: leitura e 
conversão de unidades de grandezas diversas. 
Variação de grandezas, como velocidade, 
concentração, taxas de crescimento ou 
decrescimento de populações, índices 
econômicos etc.  
gráficos (e infográficos), medidas de tendência 
central e de dispersão. 

 

(EM13MAT102)  
 
Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas 
estatísticas apresentadas em relatórios divulgados 
por diferentes meios de comunicação, 
identificando, quando for o caso, inadequações 
que possam induzir a erros de interpretação, como 
escalas e amostras não apropriadas. 

Conceitos estatísticos: população e amostragem. 
Gráficos utilizados pela estatística: elementos de 
um gráfico.  
Confiabilidade de fontes de dados.  
Correção no traçado de gráficos estatísticos. 
Medidas de tendência central e de dispersão. 
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(EM13MAT103) 
 
Interpretar e compreender textos científicos ou 
divulgados pelas mídias, que empregam unidades 
de medida de diferentes grandezas e as 
conversões possíveis entre elas, adotadas ou não 
pelo Sistema Internacional (SI), como as de 
armazenamento e velocidade de transferência de 
dados, ligadas aos avanços tecnológicos. 

Funções: representação gráfica e algébrica. 
Sistema Internacional de Medidas: principais 
unidades e conversões.  
Bases de sistemas de contagem (base decimal, 
base binária, base sexagesimal etc.). 
Principais unidades de armazenamento de dados 
na informática (bit, byte, kilobyte, megabyte, 
gigabyte etc.) e transferência de dados (Mbps, 
Kbps, Gbps etc.). 

 

(EM13MAT104)  
 
Interpretar taxas e índices de natureza 
socioeconômica (índice de desenvolvimento 
humano, taxas de inflação, entre outros), 
investigando os processos de cálculo desses 
números, para analisar criticamente a realidade e 
produzir argumentos. 

Estatística: pesquisa e organização de dados; 
interpretação de gráficos, medidas de tendência 
central e medidas de dispersão. 
Porcentagem: cálculo de índices, taxas e 
coeficientes. 
 

 

(EM13MAT105)  
 
Utilizar as noções de transformações isométricas 
(translação, reflexão, rotação e composições 
destas) e transformações homotéticas para 
construir figuras e analisar elementos da natureza 
e diferentes produções humanas (fractais, 
construções civis, obras de arte, entre outras). 

Geometria das Transformações: isometrias 
(reflexão, translação e rotação); homotetias 
(ampliação e redução).  
Noções de geometria dos fractais. 

 

(EM13MAT106)  
 
Identificar situações da vida cotidiana nas quais 
seja necessário fazer escolhas levando-se em 
conta os riscos probabilísticos (usar este ou 
aquele método contraceptivo, optar por um 
tratamento médico em detrimento de outro etc.). 

Porcentagem: cálculo de taxas, índices e 
coeficientes.  
Probabilidade simples e condicional.  
Eventos sucessivos, mutuamente exclusivos e 
não mutuamente exclusivos.  
Estatística: distribuição estatística, distribuição 
normal e medida de posição (mediana, quartis, 
decis e percentis). 
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COMPETÊNCIA II 
 
Propor ou participar de ações 
para investigar desafios do 
mundo contemporâneo e tomar 
decisões éticas e socialmente 
responsáveis, com base na 
análise de problemas sociais, 
como os voltados a situações de 
saúde, sustentabilidade, das 
implicações da tecnologia no 
mundo do trabalho, entre outros, 
mobilizando e articulando 
conceitos, procedimentos e 
linguagens próprios da 
Matemática 

(EM13MAT201)  
 
Propor ou participar de ações adequadas às 
demandas da região, preferencialmente para sua 
comunidade, envolvendo medições e cálculos de 
perímetro, de área, de volume, de capacidade ou 
de massa. 

Conceitos e procedimentos de geometria métrica. 
Sistema métrico decimal e unidades não 
convencionais.  
Funções, fórmulas e expressões algébricas. 

 

(EM13MAT202)  
 
Planejar e executar pesquisa amostral sobre 
questões relevantes, usando dados coletados 
diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar 
os resultados por meio de relatório contendo 
gráficos e interpretação das medidas de tendência 
central e das medidas de dispersão (amplitude e 
desvio padrão), utilizando ou não recursos 
tecnológicos. 

Conceitos simples de Estatística Descritiva. 
Medidas de tendência central (média, moda e 
mediana).  
Medidas de dispersão (amplitude, desvio padrão e 
coeficiente de variância).  
Gráficos estatísticos (histogramas e polígonos de 
frequência).  
Distribuição normal. 

 

(EM13MAT203)  
 
Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, 
na execução e na análise de ações envolvendo a 
utilização de aplicativos e a criação de planilhas 
(para o controle de orçamento familiar, 
simuladores de cálculos de juros simples e 
compostos, entre outros), para tomar decisões. 

Cálculos envolvendo porcentagens.  
Conceitos de Matemática Financeira (juros 
simples, compostos, taxas de juros etc.).  
Alguns sistemas de amortização e noções de fluxo 
de caixa.  
Funções: exponenciais e logarítmicas. 

 

 

COMPETÊNCIA III 
 
Utilizar estratégias, conceitos, 
definições e procedimentos 
matemáticos para interpretar, 
construir modelos e resolver 
problemas em diversos 

(EM13MAT301)  
 
Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da 
Matemática e de outras áreas do conhecimento, 
que envolvem equações lineares simultâneas, 
usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem 
apoio de tecnologias digitais. 

Sistemas de equações lineares.  
Gráficos de funções lineares com uma ou duas 
variáveis. 

 

(EM13MAT302)  Função polinomial do 1° grau.   
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contextos, analisando a 
plausibilidade dos resultados e a 
adequação das soluções 
propostas, de modo a construir 
argumentação consistente. 

 
Construir modelos empregando as funções 
polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver 
problemas em contextos diversos, com ou sem 
apoio de tecnologias digitais. 

Função polinomial do 2° grau.  
Variação entre grandezas (proporcionalidade e 
não proporcionalidade). 

(EM13MAT303)  
 
Interpretar e comparar situações que envolvam 
juros simples com as que envolvem juros 
compostos, por meio de representações gráficas 
ou análise de planilhas, destacando o crescimento 
linear ou exponencial de cada caso. 

Conceitos de Matemática Financeira.  
Juros simples e juros compostos.  
Funções e gráficos de funções de 1º grau e 
exponencial. 

 

(EM13MAT304) 
 
Resolver e elaborar problemas com funções 
exponenciais nos quais seja necessário 
compreender e interpretar a variação das 
grandezas envolvidas, em contextos como o da 
Matemática Financeira, entre outros. 

Funções exponenciais.  
Variação exponencial entre grandezas.  
Noções de Matemática Financeira. 

 

(EM13MAT305)  
 
Resolver e elaborar problemas com funções 
logarítmicas nos quais seja necessário 
compreender e interpretar a variação das 
grandezas envolvidas, em contextos como os de 
abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática 
Financeira, entre outros. 

Logaritmo (decimal e natural).  
Função logarítmica.  
Variação entre grandezas: relação entre variação 
exponencial e logarítmica. 

 

(EM13MAT306)  
 
Resolver e elaborar problemas em contextos que 
envolvem fenômenos periódicos reais (ondas 
sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre 
outros) e comparar suas representações com as 

Trigonometria no triângulo retângulo (principais 
razões trigonométricas).  
Trigonometria no ciclo trigonométrico.  
Unidades de medidas de ângulos (radianos). 
Funções trigonométricas (função seno e função 
cosseno) 
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funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com 
ou sem apoio de aplicativos de álgebra e 
geometria 

(EM13MAT307)  
 
Empregar diferentes métodos para a obtenção da 
medida da área de uma superfície 
(reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e 
deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em 
situações reais (como o remanejamento e a 
distribuição de plantações, entre outros), com ou 
sem apoio de tecnologias digitais. 

Áreas de figuras geométricas (cálculo por 
decomposição, composição ou aproximação). 
Expressões algébricas. 

 

(EM13MAT308)  
 
Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do 
seno e do cosseno ou as noções de congruência 
e semelhança, para resolver e elaborar problemas 
que envolvem triângulos, em variados contextos. 

Lei dos senos e lei dos cossenos.  
Congruência de triângulos (por transformações 
geométricas – isometrias).  
Semelhança entre triângulos (por transformações 
geométricas – homotetias). 

 

(EM13MAT309)  
 
Resolver e elaborar problemas que envolvem o 
cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, 
pirâmides e corpos redondos em situações reais 
(como o cálculo do gasto de material para 
revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos 
sejam composições dos sólidos estudados), com 
ou sem apoio de tecnologias digitais.  

Geometria métrica: poliedros e corpos redondos. 
Área total e volume de prismas, pirâmides e 
corpos redondos. 

 

(EM13MAT310)  
 
Resolver e elaborar problemas de contagem 
envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de 
elementos, por meio dos princípios multiplicativo e 

Noções de combinatória: agrupamentos 
ordenáveis (arranjos) e não ordenáveis 
(combinações).  
Princípio multiplicativo e princípio aditivo.  
Modelos para contagem de dados: diagrama de 
árvore, listas, esquemas, desenhos etc. 
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aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o 
diagrama de árvore. 

(EM13MAT311)  
 
Identificar e descrever o espaço amostral de 
eventos aleatórios, realizando contagem das 
possibilidades, para resolver e elaborar problemas 
que envolvem o cálculo da probabilidade. 

Noções de probabilidade básica: espaço amostral, 
evento aleatório (equiprovável).  
Contagem de possibilidades.  
Cálculo de probabilidades simples. 

 

(EM13MAT312)  
 
Resolver e elaborar problemas que envolvem o 
cálculo de probabilidade de eventos em 
experimentos aleatórios sucessivos. 

Eventos dependentes e independentes.  
Cálculo de probabilidade de eventos relativos a 
experimentos aleatórios sucessivos. 

 

(EM13MAT313)  
 
Utilizar, quando necessário, a notação científica 
para expressar uma medida, compreendendo as 
noções de algarismos significativos e algarismos 
duvidosos, e reconhecendo que toda medida é 
inevitavelmente acompanhada de erro. 

Notação científica.  
Algarismos significativos e técnicas de 
arredondamento.  
Estimativa e comparação de valores em notação 
científica e em arredondamentos.  
Noção de erro em medições. 

 

(EM13MAT314)  
 
Resolver e elaborar problemas que envolvem 
grandezas determinadas pela razão ou pelo 
produto de outras (velocidade, densidade 
demográfica, energia elétrica etc.). 

Grandezas determinadas pela razão ou produto de 
outras (velocidade, densidade de um corpo, 
densidade demográfica, potência elétrica, bytes 
por segundo etc.).  
Conversão entre unidades compostas. 
 
 

 

(EM13MAT315) 
 
Investigar e registrar, por meio de um fluxograma, 
quando possível, um algoritmo que resolve um 
problema. 

Noções básicas de Matemática Computacional. 
Algoritmos e sua representação por fluxogramas. 
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(EM13MAT316)  
 
Resolver e elaborar problemas, em diferentes 
contextos, que envolvem cálculo e interpretação 
das medidas de tendência central (média, moda, 
mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, 
variância e desvio padrão). 

Noções de estatística descritiva.  
Medidas de tendência central: média, moda e 
mediana.  
Medidas de dispersão: amplitude, variância e 
desvio-padrão. 

 

 

COMPETÊNCIA IV 
 
Compreender e utilizar, com 
flexibilidade e precisão, 
diferentes registros de 
representação matemáticos 
(algébrico, geométrico, 
estatístico, computacional etc.), 
na busca de solução e 
comunicação de resultados de 
problemas. 

(EM13MAT401)  
 
Converter representações algébricas de funções 
polinomiais de 1º grau em representações 
geométricas no plano cartesiano, distinguindo os 
casos nos quais o comportamento é proporcional, 
recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de 
álgebra e geometria dinâmica. 
 

 

Funções afins, lineares, constantes.  
Gráficos de funções a partir de transformações no 
plano.  
Proporcionalidade: estudo do crescimento e 
variação de funções.  
Estudo da variação de funções polinomiais de 1º 
grau: crescimento, decrescimento, taxa de 
variação da função. 

 

(EM13MAT402)  
 
Converter representações algébricas de funções 
polinomiais de 2º grau em representações 
geométricas no plano cartesiano, distinguindo os 
casos nos quais uma variável for diretamente 
proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou 
não a softwares ou aplicativos de álgebra e 
geometria dinâmica, entre outros materiais. 

Funções polinomiais de 2º grau.  
Gráficos de funções a partir de transformações no 
plano.  
Estudo do comportamento da função quadrática 
(intervalos de crescimento/decrescimento, ponto 
de máximo/mínimo e variação da função). 

 

(EM13MAT403)  
 
Analisar e estabelecer relações, com ou sem apoio 
de tecnologias digitais, entre as representações de 
funções exponencial e logarítmica expressas em 
tabelas e em plano cartesiano, para identificar as 
características fundamentais (domínio, imagem, 
crescimento) de cada função 

Funções: exponencial e logarítmica.  
Gráfico de funções a partir de transformações no 
plano.  
Estudo do crescimento e análise do 
comportamento das funções exponenciais e 
logarítmica em intervalos numéricos. 
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(EM13MAT404)  
 
Analisar funções definidas por uma ou mais 
sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de 
luz, água, gás etc.), em suas representações 
algébrica e gráfica, identificando domínios de 
validade, imagem, crescimento e decrescimento, e 
convertendo essas representações de uma para 
outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais. 

Funções definidas por partes.  
Gráficos de funções expressas por diversas 
sentenças.  
Análise do comportamento de funções em 
intervalos numéricos. 

 

(EM13MAT405)  
 
Utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de 
programação na implementação de algoritmos 
escritos em linguagem corrente e/ou matemática. 

Noções elementares de Matemática 
Computacional: sequências, laços de repetição, 
variável e condicionais.  
Algoritmos: modelagem de problemas e de 
soluções.  
Linguagem da programação: fluxogramas. 

 

(EM13MAT406)  
 
Construir e interpretar tabelas e gráficos de 
frequências com base em dados obtidos em 
pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou 
não o uso de softwares que interrelacionem 
estatística, geometria e álgebra. 

Amostragem.  
Gráficos e diagramas estatísticos: histogramas, 
polígonos de frequências.  
Medidas de tendência central e medidas de 
dispersão. 

 

(EM13MAT407)  
 
Interpretar e comparar conjuntos de dados 
estatísticos por meio de diferentes diagramas e 
gráficos (histograma, de caixa (box-plot), de ramos 
e folhas, entre outros), reconhecendo os mais 
eficientes para sua análise. 

Gráficos e diagramas estatísticos: histogramas, 
polígonos de frequências, diagrama de caixa, 
ramos e folhas etc.  
Medidas de tendência central e medidas de 
dispersão. 

 

 

COMPETÊNCIA V 
 

(EM13MAT501)  
 
Investigar relações entre números expressos em 
tabelas para representá-los no plano cartesiano, 

Funções polinomiais do 1º grau (função afim, 
função linear, função constante, função 
identidade).  
Gráficos de funções.  
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Investigar e estabelecer 
conjecturas a respeito de 
diferentes conceitos e 
propriedades matemáticas, 
empregando estratégias e 
recursos, como observação de 
padrões, experimentações e 
diferentes tecnologias, 
identificando a necessidade, ou 
não, de uma demonstração cada 
vez mais formal na validação das 
referidas conjecturas. 

identificando padrões e criando conjecturas para 
generalizar e expressar algebricamente essa 
generalização, reconhecendo quando essa 
representação é de função polinomial de 1º grau. 

Taxa de variação de funções polinomiais do 1º 
grau 

(EM13MAT502)  
 
Investigar relações entre números expressos em 
tabelas para representá-los no plano cartesiano, 
identificando padrões e criando conjecturas para 
generalizar e expressar algebricamente essa 
generalização, reconhecendo quando essa 
representação é de função polinomial de 2º grau 
do tipo y = ax2. 

Funções polinomiais do 2º grau (função 
quadrática): gráfico, raízes, pontos de 
máximo/mínimo, crescimento/decrescimento, 
concavidade.  
Gráficos de funções. 

 

(EM13MAT503)  
 
Investigar pontos de máximo ou de mínimo de 
funções quadráticas em contextos envolvendo 
superfícies, Matemática Financeira ou Cinemática, 
entre outros, com apoio de tecnologias digitais. 

Funções polinomiais do 2º grau (função 
quadrática).  
Gráficos de funções.  
Pontos críticos de uma função quadrática: 
concavidade, pontos de máximo ou de mínimo. 

 

(EM13MAT504)  
 
Investigar processos de obtenção da medida do 
volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, 
incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção 
das fórmulas de cálculo da medida do volume 
dessas figuras. 

Sólidos geométricos (prismas, pirâmides, cilindros 
e cones).  
Cálculo de volume de sólidos geométricos. 

 

(EM13MAT505)  
 
Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, 
com ou sem apoio de aplicativos de geometria 
dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou 
composição de polígonos que podem ser 

Polígonos regulares e suas características: 
ângulos internos, ângulos externos etc. 
Pavimentações no plano (usando o mesmo tipo de 
polígono ou não).  
Linguagem algébrica: fórmulas e habilidade de 
generalização. 
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utilizados em ladrilhamento, generalizando 
padrões observados 

(EM13MAT506)  
 
Representar graficamente a variação da área e do 
perímetro de um polígono regular quando os 
comprimentos de seus lados variam, analisando e 
classificando as funções envolvidas. 

Polígonos regulares (perímetro e área).  
Funções (linear e quadrática). 

 

(EM13MAT507) 
 
Identificar e associar progressões aritméticas (PA) 
a funções afins de domínios discretos, para 
análise de propriedades, dedução de algumas 
fórmulas e resolução de problemas. 

Funções afins.  
Sequências numéricas: progressões aritméticas 
(P.A.). 

 

(EM13MAT508)  
 
Identificar e associar progressões geométricas 
(PG) a funções exponenciais de domínios 
discretos, para análise de propriedades, dedução 
de algumas fórmulas e resolução de problemas. 

Função exponencial.  
Sequências numéricas: progressões geométricas 
(P.G.) 

 

(EM13MAT509)  
 
Investigar a deformação de ângulos e áreas 
provocada pelas diferentes projeções usadas em 
cartografia (como a cilíndrica e a cônica), com ou 
sem suporte de tecnologia digital 

Transformações geométricas (isometrias e 
homotetias).  
Posição de figuras geométricas (tangente, 
secante, externa).  
Inscrição e circunscrição de sólidos geométricos. 
Noções básicas de cartografia (projeção cilíndrica 
e cônica). 

 

(EM13MAT510)  
 
Investigar conjuntos de dados relativos ao 
comportamento de duas variáveis numéricas, 
usando ou não tecnologias da informação, e, 

Funções polinomiais do 1º grau (função afim, 
linear e constante).  
Gráficos de funções. Taxa de variação de uma 
função (crescimento/decrescimento).  
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quando apropriado, levar em conta a variação e 
utilizar uma reta para descrever a relação 
observada. 

Razões trigonométricas: tangente de um ângulo. 
Equação da reta: coeficiente angular. 

(EM13MAT511)  
 
Reconhecer a existência de diferentes tipos de 
espaços amostrais, discretos ou não, e de 
eventos, equiprováveis ou não, e investigar 
implicações no cálculo de probabilidades. 

Probabilidade.  
Espaços amostrais discretos ou contínuos. 
Eventos equiprováveis ou não equiprováveis 

 

Quadro elaborado pelo Prof. Valdir JC Jr, Dr. – a partir do Currículo Paulista Etapa Ensino Médio, 2020. Permitida utilização/divulgação mediante citação da fonte. 

 
 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

UNI
DA
DE 
TE
MÁ
TIC
A 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

COMPONENTES CURRICULARES 
Biologia 
Física 

Química 

UNIDADES TEMÁTICAS 

LEGENDA 

◻ MATÉRIA E ENERGIA 

◻ VIDA, TERRA E COSMOS 

◻ TECNOLOGIA E LINGUAGEM CIENTÍFICA 

NSA – NÃO SE APLICA 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

COMPETÊNCIA I 
 

(EM13CNT101)  
 
Analisar e representar, com ou sem o uso de 
dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as 

Biologia  
Fluxo de matéria e energia (cadeias e teias 
alimentares).  
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Analisar fenômenos 
naturais e processos 
tecnológicos, com base nas 
interações e relações entre 
matéria e energia, para 
propor ações individuais e 
coletivas que aperfeiçoem 
processos produtivos, 
minimizem impactos 
socioambientais e 
melhorem as condições de 
vida em âmbito local, 
regional e global. 

transformações e conservações em sistemas que 
envolvam quantidade de matéria, de energia e de 
movimento para realizar previsões sobre seus 
comportamentos em situações cotidianas e em 
processos produtivos que priorizem o desenvolvimento 
sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e 
a preservação da vida em todas as suas formas. 

Metabolismo energético (fotossíntese e 
respiração).  
Equilíbrio sistêmico do ecossistema (manutenção 
e impactos).  
Soluções para situações de ameaças ao equilíbrio 
do ecossistema.  
 
Física  
Conservação da energia (trabalho mecânico; 
potência; energia cinética; energia potencial 
gravitacional; conservação da energia mecânica; 
forças conservativas; energia potencial elástica). 
Conservação da quantidade de movimento. 
Impulso.  
Choques mecânicos (coeficiente de restituição; 
choques elásticos e inelásticos).  
Força (peso; tração; normal).  
Grandezas escalares e vetoriais.  
 
Química  
Transformações químicas (fenômenos naturais e 
processos produtivos).  
Conservação de massa (quantidade de matéria - 
relações entre massas, mol e número de 
partículas, equações químicas, proporções entre 
reagentes e produtos).  
Constituição da matéria (modelo atômico de 
Dalton, elementos, símbolos, massa atômica, 
número atômico).  
Conservação de energia (poder calorífico, reações 
de combustão). 
Métodos sustentáveis de extração, processos 
produtivos, uso e consumo de: combustíveis 
alternativos e recursos minerais, fósseis, vegetais 
e animais. 

(EM13CNT102)  Biologia   
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Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir 
protótipos de sistemas térmicos que visem à 
sustentabilidade, considerando sua composição e os 
efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu 
funcionamento, considerando também o uso de 
tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de 
estimativas e no apoio à construção dos protótipos. 

Efeito estufa (manutenção da vida e 
consequências da intensificação).  
Mudanças climáticas (aquecimento global).  
 
Física  
Termometria (temperatura; escalas 
termométricas).  
Dilatação térmica.  
Calorimetria (propagação do calor; quantidade de 
calor; calor sensível; calor latente; capacidade 
térmica; calor específico; trocas de calor; mudança 
de estado de agregação; curva de aquecimento). 
Processos de transmissão de calor (condução, 
convecção e irradiação térmica).  
Condutibilidade térmica.  
Termodinâmica (energia cinética dos gases; 
máquinas térmicas; rendimento; ciclo de Carnot; 
entropia).  
Aquecimento global e efeito estufa.  
 
Química  
Termoquímica (entalpia das reações químicas, 
composição, variáveis que influenciam, cálculo e 
balanço energético, variação de energia). 
Efeito estufa e aquecimento global 

(EM13CNT103)  
 
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas 
origens para avaliar as potencialidades e os riscos de 
sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na 
saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na 
geração de energia elétrica. 

Biologia  
Efeitos biológicos das radiações.  
Acidentes radioativos.  
 
Física  
Quantização de energia (modelo de Bohr; 
dualidade onda-partícula).  
Radioatividade (estrutura da matéria; fissão e 
fusão nuclear; radiação ionizante; radiação do 
corpo negro).  
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Química  
Tabela Periódica (características dos 
radioisótopos). 

(EM13CNT104)  
 
Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao 
ambiente, considerando a composição, a toxicidade e 
a reatividade de diferentes materiais e produtos, como 
também o nível de exposição a eles, posicionando-se 
criticamente e propondo soluções individuais e/ou 
coletivas para seus usos e descartes responsáveis. 

Biologia  
Bioacumulação trófica.  
Descarte indevido de resíduos e seus efeitos nas 
cadeias tróficas e nos organismos vivos.  
 
Física  
Propriedade elétrica dos materiais (condutores e 
isolantes).  
Ondas eletromagnéticas (espectro 
eletromagnético; ondas de rádio; micro-ondas; 
radiações infravermelhas; radiações visíveis; 
radiações ultravioletas, raios x; raios gama). 
Quantização de energia (núcleo atômico; 
radioatividade).  
Radioatividade (fissão e fusão nuclear; 
decaimento radioativo; radiação ionizante).  
 
Química  
Composição, toxicidade e reatividade de 
substâncias químicas.  
Poluição de ambientes aquáticos e terrestres por 
materiais tóxicos provenientes do descarte 
incorreto. 

 

(EM13CNT105)  
 
Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os 
efeitos de fenômenos naturais e da interferência 
humana sobre esses ciclos, para promover ações 
individuais e/ ou coletivas que minimizem 
consequências nocivas à vida 

Biologia  
Ciclos biogeoquímicos.  
Poluição do solo, água e ar. 
Interferência humana nos ciclos biogeoquímicos 
(agrotóxicos, fertilizantes, pecuária).  
Ações mitigatórias da interferência humana nos 
ciclos biogeoquímicos (reflorestamento).  
 

 



132  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

Física  
Ondas eletromagnéticas (comprimento de ondas; 
radiações infravermelhas).  
Aquecimento global e efeito estufa.  
 
Química  
Soluções e concentrações.  
Ciclos biogeoquímicos.  
Agentes poluidores do ar, da água e do solo 
(ações de tratamento e minimização de impactos 
ambientais, concentração de poluentes e 
parâmetros quantitativos de qualidade). 

(EM13CNT106)  
 
Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos 
digitais, tecnologias e possíveis soluções para as 
demandas que envolvem a geração, o transporte, a 
distribuição e o consumo de energia elétrica, 
considerando a disponibilidade de recursos, a 
eficiência energética, a relação custo/benefício, as 
características geográficas e ambientais, a produção 
de resíduos e os impactos socioambientais e culturais. 

Biologia  
Alternativas ecológicas para produção de energia 
(biomassa e resíduos).  
 
Física  
Geradores e receptores elétricos (relação entre 
seus componentes e a transformação de energia; 
corrente contínua e alternada; transformadores). 
Produção e consumo de energia elétrica (usinas 
hidrelétricas, termelétricas e eólicas; relação custo 
benefício).  
Potência elétrica.  
 
Química  
Termoquímica (eficiência energética de diferentes 
combustíveis). 
Fontes alternativas de obtenção de energia 
elétrica.  
Impactos ambientais causados pela 
implementação de usinas hidrelétricas, térmicas e 
termonucleares 

 

(EM13CNT107)  
 

Biologia – NSA  
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Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o 
funcionamento de geradores, motores elétricos e seus 
componentes, bobinas, transformadores, pilhas, 
baterias e dispositivos eletrônicos, com base na 
análise dos processos de transformação e condução 
de energia envolvidos – com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações 
que visem a sustentabilidade 

Física  
Eletrostática (eletrização por atrito, contato e 
indução).  
Propriedade elétrica dos materiais (condutores e 
isolantes).  
Força elétrica (lei de Coulomb).  
Magnetismo (campo magnético; bússola; 
eletroímã).  
Eletromagnetismo (forças eletromagnéticas). 
Campo elétrico e campo magnético (lei de 
Oersted; lei de Faraday-Neumann; lei de Lenz). 
Eletrodinâmica (corrente elétrica; resistores; leis 
de Ohm; equipamentos de medição elétrica; 
capacitores; energia e potência elétrica). 
Geradores e receptores elétricos.  
Circuitos elétricos.  
 
Química  
Tabela periódica (reatividade dos elementos 
químicos).  
Transformações químicas que envolvem corrente 
elétrica: pilhas, baterias e o processo da eletrólise. 
Impactos ambientais e descarte adequado. 

 

COMPETÊNCIA II 
 
Analisar e utilizar 
interpretações sobre a 
dinâmica da Vida, da Terra 
e do Cosmos para elaborar 
argumentos, realizar 
previsões sobre o 
funcionamento e a evolução 
dos seres vivos e do 
Universo, e fundamentar e 

(EM13CNT201)  
 
Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em 
diferentes épocas e culturas para comparar distintas 
explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, 
da Terra e do Universo com as teorias científicas 
aceitas atualmente. 

Biologia 
Teorias científicas sobre a origem da vida.  
Teorias científicas sobre evolução (histórico e 
experimentos).  
 
Física  
Teoria do Big Bang  
Modelos cosmológicos (espaço curvo; inflação) 
Expansão do universo  
Modelo  
Padrão  
Relatividade geral 
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defender decisões éticas e 
responsáveis. 

Química  
Evolução dos modelos atômicos. 

(EM13CNT202)  
 
Analisar as diversas formas de manifestação da vida 
em seus diferentes níveis de organização, bem como 
as condições ambientais favoráveis e os fatores 
limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e 
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de 
realidade virtual, entre outros) 

Biologia  
Níveis de organização celular (tipo, número e 
complexidade).  
Níveis de organização celular (metabolismo e 
obtenção de energia). 
Fisiologia (comparação dos sistemas fisiológicos 
nas formas de vida).  
 
Física  
Termodinâmica (condições do ar; clima; 
temperatura).  
Espectroscopia (espectro de emissão; espectro de 
absorção; leis de Kirchhoff para espectroscopia).  
 
Química 
Ligações químicas.  
Forças de interação inter-partículas.  
Rapidez das transformações químicas.  
Equilíbrio químico. 

 

(EM13CNT203)  
 
Avaliar e prever efeitos de intervenções nos 
ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no 
corpo humano, com base nos mecanismos de 
manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas 
transformações e transferências de energia, utilizando 
representações e simulações sobre tais fatores, com 
ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais 
(como softwares de simulação e de realidade virtual, 
entre outros). 

Biologia  
Impactos da intervenção humana (desmatamento, 
agropecuária, mineração) e seus efeitos nos 
ecossistemas e na saúde dos seres vivos.  
 
Física  
Máquinas térmicas (trabalho; energia interna; 
potência e rendimento; transformações cíclicas; 
impacto social e econômico).  
Radiação eletromagnética (faixas de frequências 
das radiações ionizantes e não ionizantes; laser; 
efeitos nos seres vivos).  
 
Química  

 



135  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

Ciclos biogeoquímicos (toxicidade das 
substâncias químicas, tempo de permanência dos 
poluentes, reações químicas, transferências de 
energia e impactos ambientais e na saúde dos 
seres vivos 

(EM13CNT204)  
 
Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito 
dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar 
e no Universo com base na análise das interações 
gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e 
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de 
realidade virtual, entre outros). 

Biologia – NSA  
 
Física  
Cinemática (espaço; tempo; distância; velocidade; 
aceleração; equação horária; movimento circular; 
gráficos; tabelas; movimento oblíquo; lançamento 
vertical; queda livre, lançamento de projétil). 
Dinâmica (leis de Newton; força de atrito, plano 
inclinado, força centrípeta).  
Estática (equilíbrio dos sólidos; centro de massa; 
momento – torque).  
Hidrostática (pressão; densidade; lei de Stevin; 
princípio de Pascal; Arquimedes - empuxo). 
Sistema Solar e Universo (leis de Kepler; interação 
gravitacional; gravitação - lei da gravitação 
universal). 
 
Química – NSA  

 

(EM13CNT205)  
 
Interpretar resultados e realizar previsões sobre 
atividades experimentais, fenômenos naturais e 
processos tecnológicos, com base nas noções de 
probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites 
explicativos das ciências. 

Biologia  
Densidade populacional (natalidade, mortalidade 
e expectativa de vida).  
Genética (sistema ABO/Rh, herança genética). 
Leis de Mendel.  
 
Física – NSA  
 
Química  
Rapidez das transformações químicas (variáveis 
que influenciam nas reações químicas). 

 



136  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

(EM13CNT206)  
 
Discutir a importância da preservação e conservação 
da biodiversidade, considerando parâmetros 
qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação 
humana e das políticas ambientais para a garantia da 
sustentabilidade do planeta. 

Biologia  
Conservação e proteção da biodiversidade 
(unidades de conservação).  
Bioética (proteção e manutenção da variabilidade 
genética).  
 
Física  
Sensoriamento remoto da superfície da Terra. 
Radiação eletromagnética.  
Óptica (refração e reflexão da luz).  
 
 
Química  
Química ambiental (políticas ambientais, 
parâmetros qualitativos e quantitativos: dos gases 
poluentes na atmosfera; dos resíduos e 
substâncias encontradas nas águas; dos 
contaminantes do solo e dos aterros sanitários) 

 

(EM13CNT207)  
 
Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades 
vinculadas às vivências e aos desafios 
contemporâneos aos quais as juventudes estão 
expostas, considerando os aspectos físico, 
psicoemocional e social, a fim de desenvolver e 
divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde 
e do bem-estar. 

Biologia  
Fisiologia humana (sistemas endócrino, 
reprodutor, nervoso e digestório).  
Saúde e bem-estar do adolescente (ISTs, gravidez 
na adolescência, obesidade/desnutrição, álcool e 
drogas).  
 
Física – NSA  
 
Química  
Compostos orgânicos (funções orgânicas: 
estrutura, propriedades e características para a 
saúde humana) 

 

(EM13CNT208)  
 
Aplicar os princípios da evolução biológica para 
analisar a história humana, considerando sua origem, 

Biologia  
Conceito de espécie. Evolução (árvores 
filogenéticas). 
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diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes 
formas de interação com a natureza, valorizando e 
respeitando a diversidade étnica e cultural humana. 

Física – NSA  
 
Química  
Interações intermoleculares e estrutura dos 
aminoácidos, proteínas, DNA e RNA. 

(EM13CNT209)  
 
Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos 
de origem e distribuição dos elementos químicos no 
Universo, compreendendo suas relações com as 
condições necessárias ao surgimento de sistemas 
solares e planetários, suas estruturas e composições e 
as possibilidades de existência de vida, utilizando 
representações e simulações, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de 
simulação e de realidade virtual, entre outros) 

Biologia – NSA  
 
Física  
Astronomia (estrelas; planetas; satélite; outros 
corpos celestes; força gravitacional). 
Espectroscopia.  
Radiação (partículas elementares; força nuclear; 
força forte; força fraca; fusão e fissão nuclear; 
aceleradores de partículas; modelo padrão).  
 
Química  
Tabela periódica (elementos e substâncias 
químicas: história, estrutura e composição). 

 

 

COMPETÊNCIA III 
 
Investigar situações-
problema e avaliar 
aplicações do conhecimento 
científico e tecnológico e 
suas implicações no mundo, 
utilizando procedimentos e 
linguagens próprios das 
Ciências da Natureza, para 
propor soluções que 
considerem demandas 
locais, regionais e/ou 
globais, e comunicar suas 
descobertas e conclusões a 

(EM13CNT301)  
 
Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 
estimativas, empregar instrumentos de medição e 
representar e interpretar modelos explicativos, dados 
e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e 
justificar conclusões no enfrentamento de situações-
problema sob uma perspectiva científica. 

Biologia – Física – Química  
Investigação científica (definição da situação 
problema, objeto de pesquisa, justificativa, 
elaboração da hipótese, revisão da literatura, 
experimentação e simulação, coleta e análise de 
dados, precisão das medidas, elaboração de 
gráficos e tabelas, discussão argumentativa, 
construção e apresentação de conclusões). 

 

(EM13CNT302)  
 
Comunicar, para públicos variados, em diversos 
contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou 
experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, 
gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de 
classificação e equações, por meio de diferentes 
linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação 

Biologia – Física – Química  
Divulgação e comunicação de resultados, 
conclusões e propostas pautados em discussões, 
argumentos, evidências e linguagem científica 
(Feira de Ciências, Olimpíadas, canais digitais, 
jornal, rádio, painéis informativos, seminários e 
debates). 
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públicos variados, em 
diversos contextos e por 
meio de diferentes mídias e 
tecnologias digitais de 
informação e comunicação 
(TDIC). 

e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou 
promover debates em torno de temas científicos e/ou 
tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 

(EM13CNT303)  
 
Interpretar textos de divulgação científica que tratem 
de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em 
diferentes mídias, considerando a apresentação dos 
dados, tanto na forma de textos como em equações, 
gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e 
a coerência das conclusões, visando construir 
estratégias de seleção de fontes confiáveis de 
informações. 

Biologia – Física – Química  
Leitura e interpretação de temas voltados às 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 
utilizando fontes confiáveis (dados estatísticos; 
gráficos e tabelas; infográficos; textos de 
divulgação científica; mídias; sites; artigos 
científicos). 

 

(EM13CNT304)  
 
Analisar e debater situações controversas sobre a 
aplicação de conhecimentos da área de Ciências da 
Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos 
com célulastronco, neuro-tecnologias, produção de 
tecnologias de defesa, estratégias de controle de 
pragas, entre outros), com base em argumentos 
consistentes, legais, éticos e responsáveis, 
distinguindo diferentes pontos de vista. 

Biologia 
Biotecnologia Bioética aplicada à biotecnologia 
(patentes, segurança da informação e 
experimentação).  
Aplicações da biotecnologia (clonagem, 
transgenia, controle de pragas, terapias gênicas e 
tratamentos). 
 
Física  
Energia nuclear.  
Decaimento radioativo.  
 
Química  
Agrotóxicos e alimentos.  
Plásticos (polímeros). 

 

(EM13CNT305)  
 
Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos 
das Ciências da Natureza na justificativa de processos 
de discriminação, segregação e privação de direitos 
individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais 

Biologia  
Genética (darwinismo, genótipo, fenótipo). 
Darwinismo social (eugenia e discriminação). 
Variabilidade genética (manutenção da 
biodiversidade).  
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e históricos, para promover a equidade e o respeito à 
diversidade. 

Física – NSA  
 
Química  
Ética científica (utilização indevida de reações 
químicas e nucleares que provocaram impacto na 
história da humanidade e do planeta) 

(EM13CNT306)  
 
Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, 
aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, 
para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem 
como comportamentos de segurança, visando à 
integridade física, individual e coletiva, e 
socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e 
aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de 
simulações de tais riscos. 

Biologia  
Poluição (sonora e visual) e impactos nos 
sistemas fisiológicos.  
 
Física  
Ondas sonoras (altura; frequência; timbre; 
intensidade; propagação; efeito doppler; 
qualidades fisiológicas do som).  
Movimento harmônico e ondulatório.  
Óptica (princípios da propagação retilínea da luz; 
independência da luz; reversibilidade da luz; 
sombra e penumbra; câmara escura de orifício; 
espelhos; lentes; reflexão, refração e absorção da 
luz; instrumentos ópticos; espectro 
eletromagnético; óptica da visão).  
Eletricidade (choque elétrico).  
Radioatividade (acidentes nucleares).  
 
Química  
Equipamentos de proteção individual (EPI) e 
coletiva (EPC).  
Ações de segurança e descarte adequado de 
materiais, resíduos, substâncias nocivas e tóxicas 
produzidas em ambientes de trabalho e/ou 
laboratórios químicos. 

 

(EM13CNT307)  
 
Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a 
adequação de seu uso em diferentes aplicações 

Biologia – NSA  
 
Física  
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(industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas) 
e/ou propor soluções seguras e sustentáveis 
considerando seu contexto local e cotidiano. 

Dilatação térmica (sólidos; líquidos; gases). 
Capacidade térmica e calor específico. 
Condutividade dos materiais (térmica; elétrica; 
resistência mecânica).  
 
Química  
Materiais (propriedades físico-químicas, 
estruturas, composições, características, 
toxicidade).  
Produção e aplicação (ferro-gusa, cobre, cal, 
alumínio, aço, soda cáustica, hipoclorito de sódio, 
polímeros, amônia). 

(EM13CNT308)  
 
Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos 
elétricos e/ou eletrônicos e sistemas de automação 
para compreender as tecnologias contemporâneas e 
avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais. 

Biologia – NSA  
 
Física 
Circuitos elétricos.  
Eletromagnetismo.  
Eletrônica e informática (semicondutores; 
transistor; circuitos integrados; diodos). 
Equipamentos elétricos e eletrônicos (tensão 
elétrica; potencial elétrico; unidades de medida; 
intensidade de corrente elétrica; capacitores). 
Efeito fotoelétrico (transformação de radiação 
eletromagnética em corrente de fotoelétrons).  
 
 
 
Química  
Transformações químicas que envolvem corrente 
elétrica: processos da eletrólise (galvanoplastia), 
pilhas e baterias (formação de resíduos, utilização, 
descarte).  
Lixo eletrônico (descarte consciente). 

 

(EM13CNT309)  
 

Biologia   
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Analisar questões socioambientais, políticas e 
econômicas relativas à dependência do mundo atual 
em relação aos recursos não renováveis e discutir a 
necessidade de introdução de alternativas e novas 
tecnologias energéticas e de materiais, comparando 
diferentes tipos de motores e processos de produção 
de novos materiais. 

Fontes alternativas e renováveis de energia. 
Combustíveis fósseis (extração e utilização) e 
seus impactos nas comunidades biológicas.  
 
Física  
Eletricidade (produção e consumo de energia 
elétrica; fontes de energias alternativas; matriz 
energética).  
Termodinâmica (motores de combustão interna; 
calor, trabalho e rendimento; leis da 
Termodinâmica).  
 
Química 
Entalpia de combustão (eficiência energética). 
Recursos não renováveis (gasolina, diesel) e 
renováveis (biodiesel, biogás, etanol) - impactos 
ambientais e sustentabilidade.  
Materiais, combustíveis e energias alternativas 
(novas tecnologias). 

(EM13CNT310)  
 
Investigar e analisar os efeitos de programas de 
infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, 
energia elétrica, transporte, telecomunicações, 
cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e 
produção de alimentos, entre outros) e identificar 
necessidades locais e/ou regionais em relação a esses 
serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações que 
contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas 
condições de saúde da população. 

Biologia  
Saúde individual e coletiva (saneamento básico, 
vacinação, SUS).  
Saúde individual e coletiva (segurança alimentar, 
garantia básica nutricional).  
Saúde individual (higiene e alimentação 
equilibrada).  
 
Física  
Usinas hidrelétricas (rendimento e custo). 
Mecânica (hidrostática; hidrodinâmica).  
 
Química  
Tratamento de água e esgoto.  
Alimentos: estrutura e propriedades dos 
compostos orgânicos (proteínas, carboidratos, 
lipídios, vitaminas).  
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Alimentação saudável e nutritiva. 

Quadro elaborado pelo Prof. Valdir JC Jr, Dr. – a partir do Currículo Paulista Etapa Ensino Médio, 2020. Permitida utilização/divulgação mediante citação da fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

CA
TE
GO
RIA 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

COMPONENTES CURRICULARES 
Filosofia 

Geografia 
História 

Sociologia 
 

CATEGORIA 

LEGENDA 

◻ TEMPO E ESPAÇO 

◻ TERRITÓRIO E FRONTEIRA 

◻ INDIVÍDUO, NATUREZA, SOCIEDADE, CULTURA E ÉTICA 
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◻ POLÍTICA E TRABALHO 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES OBJETOS DO CONHECIMENTO 

 

COMPETÊNCIA I 
 
Analisar processos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e 
culturais nos âmbitos local, regional, 
nacional e mundial em diferentes 
tempos, a partir da pluralidade de 
procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a 
compreender e posicionar-se 
criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de 
vista e tomando decisões baseadas 
em argumentos e fontes de natureza 
científica. 

(EM13CHS101)  
 
Identificar, analisar e comparar diferentes 
fontes e narrativas expressas em diversas 
linguagens, com vistas à compreensão de 
ideias filosóficas e de processos e eventos 
históricos, geográficos, políticos, econômicos, 
sociais, ambientais e culturais. 

Filosofia  
As origens da Filosofia e a atitude filosófica.  
Os períodos e os campos de investigação da 
atividade filosófica.  
 
Geografia  
As relações entre espaço, sociedade, natureza, 
trabalho e tempo.  
Transformações antrópicas no meio físico em 
diferentes sociedades.  
 
História  
Memória, cultura, identidade e diversidade.  
A produção do conhecimento histórico e suas 
narrativas na origem dos povos do Oriente 
Médio, Ásia, Europa, América e África.  
 
Sociologia  
Padrões e normas de distintas sociedades: na 
cultura, no poder, na cidadania e no trabalho. 

 

(EM13CHS102)  
 
Identificar, analisar e discutir as circunstâncias 
históricas, geográficas, políticas, econômicas, 
sociais, ambientais e culturais de matrizes 
conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, 
modernidade, cooperativismo/desenvolvi- 
mento etc.), avaliando criticamente seu 
significado histórico e comparando-as a 
narrativas que contemplem outros agentes e 
discursos. 

Filosofia  
O conceito de civilização, o projeto de 
modernidade, a “pós-modernidade” e suas 
contribuições para a compreensão das noções 
de civilização e barbárie.  
 
Geografia  
Sociedades tradicionais e urbano-industriais: 
as transformações da paisagem e do território 
pelo modo de vida e pela ocupação do espaço.  
 
História  
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A construção do discurso civilizatório em 
diferentes contextos e seus desdobramentos 
(Iluminismo, Imperialismo e Neocolonialismo). 
Organização e funcionamento da sociedade na 
inter-relação entre indivíduo e coletividade a 
partir das diferentes matrizes conceituais 
(etnocentrismo, cultura, entre outras).  
 
Sociologia  
Discursos racista, etnocentrista e evolucionista 
e sua contraparte nas sociedades 
contemporâneas: a eugenia, o arianismo, o 
colonialismo, o relativismo cultural e o 
multiculturalismo. 

(EM13CHS103)  
 
Elaborar hipóteses, selecionar evidências e 
compor argumentos relativos a processos 
políticos, econômicos, sociais, ambientais, 
culturais e epistemológicos, com base na 
sistematização de dados e informações de 
diversas naturezas (expressões artísticas, 
textos filosóficos e sociológicos, documentos 
históricos e geográficos, gráficos, mapas, 
tabelas, tradições orais, entre outros). 

Filosofia  
A civilização científica e tecnológica em 
diferentes contextos: na ética e na liberdade, na 
cultura e na religião.  
 
Geografia  
A problemática socioambiental e a relação com 
as classes sociais e a estratificação social.  
A dinâmica da natureza e os impactos 
causados pela ação antrópica.  
 
História  
As mudanças do capitalismo, a partir da 
Revolução Industrial ao Imperialismo e frente a 
outros eventos históricos.  
Contribuições das revoluções Mexicana e 
Russa para as configurações históricas para o 
mundo.  
As lutas democráticas e a construção da 
democracia nas Américas.  
 
Sociologia  
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Minorias nas sociedades do século XX: 
negros/índios e imigrantes/refugiados, entre 
outros. 

(EM13CHS104)  
 
Analisar objetos e vestígios da cultura material 
e imaterial de modo a identificar 
conhecimentos, valores, crenças e práticas que 
caracterizam a identidade e a diversidade 
cultural de diferentes sociedades inseridas no 
tempo e no espaço. 

Filosofia  
A arte como forma de pensamento.  
A produção de significados e a reflexão 
estética.  
 
Geografia  
Patrimônio natural, a conservação e o papel do 
turismo sustentável. 
 
História  
A herança cultural e a valorização da memória 
e do patrimônio histórico material e imaterial.  
 
Sociologia  
Conceitos de aculturação e assimilação: nos 
grupos sociais; na Indústria Cultural; nos meios 
de comunicação e na memória local, regional, 
nacional e mundial. 

 

(EM13CHS105)  
 
Identificar, contextualizar e criticar tipologias 
evolutivas (populações nômades e sedentárias, 
entre outras) e oposições dicotômicas 
(cidade/campo, cultura/ natureza, 
civilizados/bárbaros, razão/emoção, 
material/virtual etc.), explicitando suas 
ambiguidades. 

Filosofia  
O pensamento científico e os conhecimentos e 
valores tradicionais.  
A afirmação do discurso científico e filosófico 
em oposição ao senso comum em diferentes 
contextos históricos.  
 
Geografia  
Os processos de transformação da paisagem 
em diferentes sociedades.  
Espaço urbano e rural: conflitos pela terra, 
interesses divergentes e ambiguidades.  
 
História  
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As bases históricas dos discursos dicotômicos 
e a sua desconstrução na organização da 
sociedade contemporânea (civilizados e 
bárbaros, atraso e desenvolvimento, entre 
outros).  
 
Sociologia  
Consequências do progresso para a sociedade: 
na tecnologia, no trabalho e no meio ambiente 

(EM13CHS106)  
 
Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e 
iconográfica, diferentes gêneros textuais e 
tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, 
incluindo as escolares, para se comunicar, 
acessar e difundir informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva. 

Filosofia  
A reflexão ética: as diferenças conceituais, as 
visões de mundo entre filósofos de diferentes 
contextos e tempos históricos.  
 
Geografia  
Técnicas de cartografia e geotecnologias e seu 
uso em diferentes fenômenos espaciais.  
As desigualdades regionais e sociais expressas 
pelo acesso à internet e redes sociais.  
Mapas temáticos e a análise de territórios.  
 
História  
As imagens e seus diferentes suportes: 
informação e comunicação política e social ao 
longo das temporalidades históricas.  
 
Sociologia  
Diferentes formas de manipulação da 
informação na sociedade: imparcial, 
tendenciosa e ideológica. 
 
 

 

 
 

(EM13CHS201)  
 

Filosofia  
A reflexão ética: as exigências morais do 
homem moderno.  
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COMPETÊNCIA II 
 
Analisar a formação de territórios e 
fronteiras em diferentes tempos e 
espaços, mediante a compreensão 
das relações de poder que 
determinam as territorialidades e o 
papel geopolítico dos Estados-nações. 

Analisar e caracterizar as dinâmicas das 
populações, das mercadorias e do capital nos 
diversos continentes, com destaque para a 
mobilidade e a fixação de pessoas, grupos 
humanos e povos, em função de eventos 
naturais, políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais, de modo a compreender 
e posicionar-se criticamente em relação a 
esses processos e às possíveis relações entre 
eles. 

As exigências morais da contemporaneidade e 
as implicações para os direitos humanos.  
Os regimes políticos e a “produção” da moral.  
 
Geografia  
As correntes migratórias, a produção e 
circulação de mercadorias e suas marcas na 
paisagem; conflitos socioespaciais e 
organização territorial.  
 
História  
Processos migratórios, suas motivações e 
desdobramentos (questões étnicas, xenofobia 
e conflitos territoriais).  
 
Sociologia  
Processos de gentrificação em territorialidades 
urbanas: xenofobia, migrações, conflitos 
socioespaciais e territoriais. 

(EM13CHS202)  
 
Analisar e avaliar os impactos das tecnologias 
na estruturação e nas dinâmicas de grupos, 
povos e sociedades contemporâneos (fluxos 
populacionais, financeiros, de mercadorias, de 
informações, de valores éticos e culturais etc.), 
bem como suas interferências nas decisões 
políticas, sociais, ambientais, econômicas e 
culturais. 

Filosofia 
Os desafios da bioética frente ao 
desenvolvimento tecnológico e a globalização 
na dinâmica produtiva.  
A ética da responsabilidade frente aos desafios 
ambientais contemporâneos.  
 
Geografia  
A geopolítica e seus desdobramentos na 
produção, circulação e consumo responsável. 
Fronteiras culturais: integração e exclusão 
sociocultural.  
 
História  
As diferentes lógicas do capitalismo e suas 
dimensões nas sociedades contemporâneas: 
tecnologia, globalização e dinâmica produtiva. 
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Estados e organismos internacionais: 
protecionismo, multilateralismo e governança 
global.  
 
Sociologia  
Segurança e equilíbrio social: os fluxos 
migratórios contemporâneos e o papel de 
Estados e organismos internacionais no 
protecionismo, nas fronteiras culturais e nas 
tecnologias digitais. 

(EM13CHS203)  
 
Comparar os significados de território, 
fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) 
em diferentes sociedades, contextualizando e 
relativizando visões dualistas 
(civilização/barbárie, 
nomadismo/sedentarismo, 
esclarecimento/obscurantismo, cidade/campo, 
entre outras). 

Filosofia 
Os conceitos de civilização/ barbárie, 
esclarecimento/ obscurantismo como subsídios 
para a compreensão das relações de poder.  
A democracia antiga e a democracia moderna.  
A cidadania da Antiguidade aos dias de hoje.  
 
Geografia  
Fronteira, território e territorialidade: conceito 
político e jurídico e a noção social de ocupação 
do espaço.  
Segregação espacial e cultural.  
 
História  
Formação dos Estados nacionais: princípios e 
elementos de composição do Estado e formas 
de governo, nação e sociedade sem Estado.  
 
Sociologia  
Territórios, fronteiras e vazio nas sociedades 
contemporâneas: na política (estados, formas e 
sistemas de governo), na legislação (cidadania, 
direitos, deveres) e na cultura (nação, sub-
sociedade). 
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(EM13CHS204) 
 
Comparar e avaliar os processos de ocupação 
do espaço e a formação de territórios, 
territorialidades e fronteiras, identificando o 
papel de diferentes agentes (como grupos 
sociais e culturais, impérios, Estados Nacionais 
e organismos internacionais) e considerando os 
conflitos populacionais (internos e externos), a 
diversidade étnico-cultural e as características 
socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 

Filosofia  
O eu e o outro: a tensão permanente na 
afirmação da subjetividade em face da 
objetividade do mundo contemporâneo em 
seus diferentes aspectos.  
O indivíduo e a coletividade: desconstrução dos 
pré-juízos sobre o humano e a sociabilidade.  
 
Geografia  
O pensamento geográfico e as diferentes 
concepções da geopolítica. Potências 
mundiais: fronteiras, territórios e 
territorialidades. Organismos internacionais e 
políticas de administração nacionais.  
 
História  
Impérios e Estados nacionais: as diversidades 
étnico-culturais.  
 
Sociologia  
Sobreposição de territorialidades étnico-
culturais na constituição do espaço material e 
virtual: delimitação, governança e 
estabelecidos e outsiders. 

 

(EM13CHS205) 
 
Analisar a produção de diferentes 
territorialidades em suas dimensões culturais, 
econômicas, ambientais, políticas e sociais, no 
Brasil e no mundo contemporâneo, com 
destaque para as culturas juvenis. 

Filosofia 
As concepções de infância, juventude e velhice 
na tradição filosófica e as suas problemáticas 
no Brasil contemporâneo.  
A renovação cultural, ética, valores e cultura 
juvenil.  
 
Geografia  
Desigualdade no território: diferentes formas de 
ocupação em diferentes espaços.  
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Transição demográfica, população 
economicamente ativa e ocupação das áreas 
urbanas.  
 
História  
Os valores construídos pela cultura juvenil: as 
vanguardas culturais e as novas concepções 
políticas.  
 
Sociologia  
O papel da juventude em contextos territoriais: 
central e periférico; material e virtual; 
profissional e acadêmico e cultural e político. 

(EM13CHS206)  
 
Analisar a ocupação humana e a produção do 
espaço em diferentes tempos, aplicando os 
princípios de localização, distribuição, ordem, 
extensão, conexão, arranjos, casualidade, 
entre outros que contribuem para o raciocínio 
geográfico. 

Filosofia  
A autonomia do indivíduo frente ao poder do 
Estado: as contribuições dos pensadores 
contratualistas.  
A reflexão sobre a influência do pensamento 
científico na organização dos espaços 
contemporâneos, considerando a garantia dos 
Direitos Humanos e sociais.  
 
Geografia  
Produção e ocupação do espaço por meio da 
análise e elaboração de mapas temáticos. 
Abrangência escalar do fenômeno espacial: 
local, regional e global e as relações entre os 
princípios do raciocínio geográfico.  
 
História  
Usos do espaço: processos civilizatórios, 
sedentarização e deslocamentos na 
configuração territorial em diferentes 
temporalidades.  
 
Sociologia  
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Grupos sociais com vínculo identitário e a 
conformação do espaço social: ocupação, 
domínio e integração socioespacial. 
 
 

 

COMPETÊNCIA III 
 
Analisar e avaliar criticamente as 
relações de diferentes grupos, povos e 
sociedades com a natureza (produção, 
distribuição e consumo) e seus 
impactos econômicos e 
socioambientais, com vistas à 
proposição de alternativas que 
respeitem e promovam a consciência, 
a ética socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional, 
nacional e global. 

(EM13CHS303)  
 
Debater e avaliar o papel da indústria cultural e 
das culturas de massa no estímulo ao 
consumismo, seus impactos econômicos e 
socioambientais, com vistas à percepção crítica 
das necessidades criadas pelo consumo e à 
adoção de hábitos sustentáveis. 

Filosofia  
A Escola de Frankfurt e os conceitos de 
indústria cultural, reprodutibilidade técnica e 
cultura de massa.  
A cultura de massa e cultura popular a partir 
dos pensadores da tradição filosófica.  
 
Geografia  
Impactos socioambientais relacionados aos 
diferentes padrões de consumo e a 
necessidade de adoção de hábitos 
sustentáveis.  
 
História  
Os impactos dos avanços técnico-científicos 
informacionais, da indústria cultural e de massa 
e seus usos no sistema capitalista.  
 
Sociologia  
Indústria Cultural, capitalismo e cidadania: 
influências e estímulos; padrões de consumo e 
consumismo; estereótipos e fetichização da 
mercadoria. 

 

(EM13CHS304)  
 
Analisar os impactos socioambientais 
decorrentes de práticas de instituições 
governamentais, de empresas e de indivíduos, 
discutindo as origens dessas práticas, 
selecionando, incorporando e promovendo 

Filosofia  
As políticas públicas para o meio ambiente e os 
impactos de anúncios e publicidade de estímulo 
ao consumo.  
A bioética e sua função descritiva, normativa e 
protetora.  
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aquelas que favoreçam a consciência e a ética 
socioambiental e o consumo responsável. 

Os discursos éticos e políticos na identificação 
de posições não enunciadas.  
 
Geografia  
Riscos e desastres: vulnerabilidade e 
insegurança ambiental.  
Mudanças climáticas: as estratégias e 
instrumentos internacionais de promoção das 
políticas ambientais.  
 
História  
Instituições, Estados, indivíduos e o 
desenvolvimento sustentável: infraestrutura, 
governança ambiental no Brasil e em diferentes 
países do mundo.  
 
Sociologia  
Papel dos indivíduos, das instituições, dos 
Estados e dos órgãos multilaterais no 
enfrentamento das questões socioambientais: 
políticas públicas, cidadania responsável, 
consumo responsável, impactos 
socioeconômicos e produção sustentável 

(EM13CHS301) 
 
Problematizar hábitos e práticas individuais e 
coletivos de produção, reaproveitamento e 
descarte de resíduos em metrópoles, áreas 
urbanas e rurais, e comunidades com 
diferentes características socioeconômicas, e 
elaborar e/ou selecionar propostas de ação que 
promovam a sustentabilidade socioambiental, o 
combate à poluição sistêmica e o consumo 
responsável. 

Filosofia  
A ética da responsabilidade na sociedade 
tecnológica.  
A produção de mercadorias, o consumo e o 
descarte de resíduos: o papel do Estado, da 
sociedade e do indivíduo.  
O processo de alienação e sua repercussão no 
trabalho, no consumo e no lazer.  
 
Geografia  
Impactos ambientais em áreas rurais e urbanas 
e a relação com a produção econômica.  
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Gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade 
socioambiental.  
 
História  
A produção técnica e impactos 
socioeconômicos em diferentes tempos e 
lugares: a trajetória histórica de diferentes 
sociedades e seus impactos ambientais em 
âmbito local, regional e global.  
 
 
Sociologia  
Produção de mercadorias: consumo, descarte, 
reciclagem (limites, durabilidade dos produtos, 
obsolescência programada).  
Impactos ambientais e sociais (lixões, aterro 
sanitários, compostagem, cooperativas de 
catadores, vida no lixo) 

(EM13CHS302) 
 
Analisar e avaliar criticamente os impactos 
econômicos e socioambientais de cadeias 
produtivas ligadas à exploração de recursos 
naturais e às atividades agropecuárias em 
diferentes ambientes e escalas de análise, 
considerando o modo de vida das populações 
locais – entre elas as indígenas, quilombolas e 
demais comunidades tradicionais –, suas 
práticas agroextrativistas e o compromisso com 
a sustentabilidade. 

Filosofia  
Os valores associados à razão instrumental e o 
ideal de progresso contínuo da sociedade 
tecnológica.  
O entendimento das relações entre homem e 
natureza a partir de conceitos sobre modos de 
vida, consumo, cultura e produção.  
 
Geografia  
Impactos socioeconômicos, socioambientais e 
na biodiversidade: as práticas agropecuárias e 
extrativas; a cadeia produtiva do petróleo, dos 
minérios, desmatamento, o assoreamento, as 
queimadas, a erosão, a poluição do ar, do solo 
e das águas.  
 
História  
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As conexões históricas do trabalho diante do 
uso dos recursos naturais em diferentes modos 
de vida e hábitos culturais (indígenas, 
quilombolas e demais comunidades 
tradicionais).  
 
Sociologia  
Exploração da natureza: modos de vida, 
hábitos culturais, conservação ambiental 
(unidades de conservação, estação ecológica, 
reserva biológica, parque nacional, monumento 
natural, refúgio da vida silvestre) e interesses 
políticos e econômicos. 
 

(EM13CHS305)  
 
Analisar e discutir o papel e as competências 
legais dos organismos nacionais e 
internacionais de regulação, controle e 
fiscalização ambiental e dos acordos 
internacionais para a promoção e a garantia de 
práticas ambientais sustentáveis. 

Filosofia  
As aproximações e distanciamentos entre os 
saberes científicos e decisões políticas: as 
contribuições da Revolução Científica.  
A relação sociedade-natureza e a preservação 
inteligente das condições para a manutenção 
da vida.  
 
Geografia  
A produção econômica e as legislações para 
uso, preservação, restauração, conservação 
dos recursos naturais.  
O papel dos órgãos internacionais nos acordos, 
tratados, protocolos e convenções voltadas as 
práticas sustentáveis em diferentes escalas.  
 
História  
Desenvolvimento econômico e questões 
ambientais, o papel dos Estados nacionais 
Acordos, tratados, protocolos e convenções 
ambientais internacionais e a soberania 
nacional.  
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Sociologia  
Movimentos socio-ambientalistas e organismos 
nacionais e internacionais para o meio 
ambiente: fiscalização, ações e proposições 

(EM13CHS306)  
 
Contextualizar, comparar e avaliar os impactos 
de diferentes modelos socioeconômicos no uso 
dos recursos naturais e na promoção da 
sustentabilidade econômica e socioambiental 
do planeta (como a adoção dos sistemas da 
agrobiodiversidade e agroflorestal por 
diferentes comunidades, entre outros). 

Filosofia  
O indivíduo, a coletividade e a solidariedade no 
centro da reflexão ética e política no 
pensamento filosófico dos séculos XIX e XX 
para a compreensão das dinâmicas 
socioeconômicas.  
 
 
 
Geografia  
Os desafios do agronegócio para o uso e 
gestão dos recursos naturais de forma 
sustentável. Padrões de industrialização e os 
riscos ao meio ambiente em diferentes países 
do mundo.  
 
História  
A relação entre o uso de recursos naturais e 
modelos socioeconômicos em diferentes 
sociedades para o bem-estar humano e 
equidade social.  
 
Sociologia  
Cooperativas na sociedade contemporânea: 
economia solidária, associativismo, economia 
verde e equidade social. 

 

 

COMPETÊNCIA IV 
 

(EM13CHS401) 
 
Identificar e analisar as relações entre sujeitos, 
grupos, classes sociais e sociedades com 

Filosofia  
O liberalismo, anarquismo, socialismo e 
comunismo e seus ideais de liberdade e 
propriedade na relação com a produção e o 
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Analisar as relações de produção, 
capital e trabalho em diferentes 
territórios, contextos e culturas, 
discutindo o papel dessas relações na 
construção, consolidação e 
transformação das sociedades. 

culturas distintas diante das transformações 
técnicas, tecnológicas e informacionais e das 
novas formas de trabalho ao longo do tempo, 
em diferentes espaços (urbanos e rurais) e 
contextos. 

consumo de tecnologia na sociedade 
contemporânea.  
A dimensão ética da economia e do trabalho: as 
categorias e os conceitos de classe social, 
proprietário, meios de produção, trabalho e 
renda.  
 
Geografia  
O Meio Técnico, Científico e Informacional e os 
impactos no uso do território pelas relações do 
mundo do trabalho.  
 
História  
Modos de produção, formas de trabalho e seus 
desdobramentos em diferentes sociedades, 
considerando as mudanças técnicas, 
tecnológicas e informacionais ocorridas 
(trabalho escravo, servil e assalariado e os 
perfis sociais das diferentes ocupações).  
 
Sociologia  
Relações de trabalho e mercado na sociedade 
globalizada: perspectivas do trabalho nos 
contextos urbano, rural e digital; garantia do 
emprego; precarização do trabalho (autônomo, 
freelancer, temporário, parcial, terceirizado, 
trainee etc). 

(EM13CHS402)  
 
Analisar e comparar indicadores de emprego, 
trabalho e renda em diferentes espaços, 
escalas e tempos, associando-os a processos 
de estratificação e desigualdade 
socioeconômica. 

Filosofia  
Os diferentes estágios do capitalismo e a 
compreensão dos conceitos de classe, 
propriedade e trabalho: a produção de 
desigualdades e as estratégias de inclusão 
social. Os significados e os processos da 
realidade social e as repercussões no mundo 
do trabalho.  
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Geografia  
Indicadores socioeconômicos: conceito, 
aplicação e análise em diferentes escalas e 
lugares.  
A composição das desigualdades sociais em 
diferentes tempos e espaços.  
 
História  
Trabalho, política e pensamento econômico a 
partir do século XIX: estratificação social no 
Brasil, na América Latina e em outros países do 
mundo.  
 
Sociologia  
Conexão entre classe social, trabalho e 
emprego: salário, estratificação, desigualdade 
socioeconômica, políticas públicas de geração 
de emprego e renda. 

(EM13CHS403)  
 
Caracterizar e analisar os impactos das 
transformações tecnológicas nas relações 
sociais e de trabalho próprias da 
contemporaneidade, promovendo ações 
voltadas à superação das desigualdades 
sociais, da opressão e da violação dos Direitos 
Humanos. 

Filosofia  
Os desafios ético políticos contemporâneos: 
seguridade social, o envelhecimento da 
população a superação das desigualdades.  
Os territórios e as fronteiras sociais, 
econômicas e culturas e o acesso aos Direitos 
Humanos.  
 
Geografia  
O trabalho urbano e rural no mundo 
contemporâneo e os seus desafios ético 
políticos: a mão de obra familiar, as parcerias, 
os assalariados temporários, o trabalho 
doméstico, autônomo e trabalho análogo ao 
escravo.  
 
História  
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Os direitos trabalhistas ao longo da história e 
suas perspectivas para sociedade 
contemporânea.  
 
Sociologia  
Trabalho no contexto da evolução tecnológica 
no mundo globalizado e neoliberal: vínculos 
informais, flexibilização de direitos trabalhistas, 
terceirização, extinção, reformulação, criação 
de profissões. 

(EM13CHS404) 
 
Identificar e discutir os múltiplos aspectos do 
trabalho em diferentes circunstâncias e 
contextos históricos e/ou geográficos e seus 
efeitos sobre as gerações, em especial, os 
jovens, levando em consideração, na 
atualidade, as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 

Filosofia  
A política e o trabalho na condição humana: 
suas formas de realização e alienação.  
Diferentes significados e sentidos do ócio e do 
lazer na relação com o mundo do trabalho.  
 
Geografia  
Interpretação de mapas para a compreensão 
dos conceitos de fluxos materiais e imateriais: 
a distribuição espacial das juventudes, da 
riqueza, dos fluxos de informação, da 
população economicamente ativa, da transição 
demográfica e do envelhecimento da 
população.  
 
História  
O trabalho em diferentes culturas: seus 
significados e sentidos no mundo globalizado.  
 
Sociologia  
Inserção da juventude no atual mercado de 
trabalho, que se abre em múltiplas identidades: 
vínculos informais, terceirização, 
empreendedorismo e polifuncionalidade. 

 

 (EM13CHS501)  Filosofia   
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COMPETÊNCIA V 
 
Identificar e combater as diversas 
formas de injustiça, preconceito e 
violência, adotando princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários, e 
respeitando os Direitos Humanos. 

 
Analisar os fundamentos da ética em diferentes 
culturas, tempos e espaços, identificando 
processos que contribuem para a formação de 
sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o 
empreendedorismo, a convivência democrática 
e a solidariedade. 

Os fundamentos da ética para a constituição 
dos valores democráticos e solidários 
(igualdade e o respeito à diversidade, assim 
como a institucionalização dos Direitos 
Humanos).  
A ética global e moral local: o debate sobre o 
universalismo e o pluralismo.  
Narrativas e teses filosóficas sobre justiça 
social, solidariedade, igualdade e equidade em 
diferentes períodos históricos.  
 
Geografia  
A igualdade e o respeito à diversidade: a 
institucionalização dos Direitos Humanos.  
 
História  
Princípios democráticos e seus processos 
históricos.  
Os mecanismos de promoção e proteção de 
direitos: a construção da cidadania na história 
em diferentes épocas.  
 
 
 
Sociologia  
Diferentes concepções de liberdade na 
sociedade: determinismo contemporâneo e 
empreendedorismo; autonomia, cooperação e 
solidariedade. 

(EM13CHS502)  
 
Analisar situações da vida cotidiana, estilos de 
vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e 
problematizando formas de desigualdade, 
preconceito, intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam os Direitos 

Filosofia  
O desenvolvimento dos conceitos de alteridade 
e empatia.  
As contribuições da filosofia iluminista e 
contemporânea para o estabelecimento dos 
ideais de liberdade e Direitos Humanos.  
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Humanos, a solidariedade e o respeito às 
diferenças e às liberdades individuais. 

A compreensão da variedade de formas de vida 
e suas expressões valorativas.  
 
Geografia  
Segregação socioespacial, vulnerabilidade 
socioambiental no mundo contemporâneo. 
Políticas públicas e planejamento de 
infraestrutura como promoção aos Direitos 
Humanos.  
 
História  
Legados do patriarcalismo e da escravidão: as 
relações de poder e constituição de 
desigualdades (mito da democracia racial e 
tipos de racismo: injúria racial, racismo 
institucional e racismo estrutural).  
 
Sociologia  
Desnaturalização das formas de desigualdade 
e intolerância para a promoção dos Direitos 
Humanos: laicidade, pluralismo e intolerância 
religiosa; preconceito e desigualdade na 
diversidade; mito da democracia racial e dos 
vários tipos de racismo. 
 
 
 

(EM13CHS503)  
 
Identificar diversas formas de violência (física, 
simbólica, psicológica etc.), suas principais 
vítimas, suas causas sociais, psicológicas e 
afetivas, seus significados e usos políticos, 
sociais e culturais, discutindo e avaliando 
mecanismos para combatê-las, com base em 
argumentos éticos. 

Filosofia  
Comportamentos opressores e modos de 
violência: pressupostos e implicações da 
opressão, da violência e indiferença em relação 
aos fenômenos sociais.  
O totalitarismo e o terrorismo como ameaça a 
democracia e aos Direitos Humanos.  
 
Geografia  
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Representação cartográfica da violência. O 
discurso da violência nas campanhas políticas, 
propagandas ideológicas, redes sociais e no 
uso político de fake news.  
 
 
História  
O uso institucional (político, social e cultural) da 
violência: regimes ditatoriais e totalitários, 
golpes de Estado e terrorismo, Apartheid na 
África do Sul e segregação étnico-racial no 
mundo.  
 
Sociologia  
Formas e dimensões da violência: física, 
psicológica e simbólica. 

(EM13CHS504)  
 
Analisar e avaliar os impasses ético-políticos 
decorrentes das transformações culturais, 
sociais, históricas, científicas e tecnológicas no 
mundo contemporâneo e seus 
desdobramentos nas atitudes e nos valores de 
indivíduos, grupos sociais, sociedades e 
culturas. 

Filosofia  
O Empirismo, a ciência e a tecnologia.  
As Ciências Humanas e Sociais.  
O mito da certeza e da neutralidade da ciência.  
O conflito entre ciência e religião.  
A ética e a bioética.  
 
Geografia  
A geopolítica das técnicas e da ciência.  
Os conflitos espaciais na produção, distribuição 
e consumo: a divisão internacional e territorial 
do trabalho.  
 
História  
As revoluções na ciência: seus usos políticos, 
econômicos e sociais.  
 
Sociologia  
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Transformações da sociedade contemporânea: 
na ciência, tecnologia, produção e nos 
costumes. 

 

COMPETÊNCIA VI 
 
Participar do debate público de forma 
crítica, respeitando diferentes 
posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade. 

(EM13CHS601)  
 
Identificar e analisar as demandas e os 
protagonismos políticos, sociais e culturais dos 
povos indígenas e das populações 
afrodescendentes (incluindo os quilombolas) no 
Brasil contemporâneo considerando a história 
das Américas e o contexto de exclusão e 
inclusão precária desses grupos na ordem 
social e econômica atual, promovendo ações 
para a redução das desigualdades étnico-
raciais no país. 

Filosofia  
A Identidade na produção filosófica: a Filosofia 
nos países africanos e latino-americanos.  
A desigualdade, a exclusão e os direitos: os 
distintos aspectos da sociabilidade e da 
cidadania.  
 
Geografia  
Delimitação e demarcação de terras e as 
questões indígenas e quilombolas.  
 
História  
Dominação e resistência das populações 
indígenas e afrodescendentes diante da 
ofensiva civilizatória: silenciamento dos 
saberes.  
Diáspora africana e seus efeitos na formação 
das sociedades latino-americanas.  
 
Sociologia  
Movimentos sociais urbanos: grupos 
marginalizados (indígenas, afrodescendentes, 
deficientes, entre outros); políticas públicas 
(redistributivas de renda, ações afirmativas, 
cotas). 

 

(EM13CHS605) 
 
Analisar os princípios da declaração dos 
Direitos Humanos, recorrendo às noções de 
justiça, igualdade e fraternidade, identificar os 
progressos e entraves à concretização desses 
direitos nas diversas sociedades 

Filosofia 
A tradição filosófica na fundação dos princípios 
de justiça, igualdade, fraternidade e dignidade 
da condição humana.  
Os Direitos Humanos: a saúde, a educação, o 
trabalho e a vida digna.  
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contemporâneas e promover ações concretas 
diante da desigualdade e das violações desses 
direitos em diferentes espaços de vivência, 
respeitando a identidade de cada grupo e de 
cada indivíduo. 

Geografia  
Segregação socioespacial e a violação dos 
Direitos Humanos.  
Redes globais e fluxos financeiros e a relação 
com a vulnerabilidade social e as 
desigualdades territoriais.  
 
História  
A Declaração Universal dos Direitos Humanos: 
seus princípios e trajetória histórica.  
 
Sociologia  
Direitos Humanos e novas concepções de 
cidadania: cidadão global (direito de ser e estar 
em todos os lugares); combate à diferença e 
desigualdade. 

(EM13CHS602)  
 
Identificar e caracterizar a presença do 
paternalismo, do autoritarismo e do populismo 
na política, na sociedade e nas culturas 
brasileira e latino-americana, em períodos 
ditatoriais e democráticos, relacionando-os com 
as formas de organização e de articulação das 
sociedades em defesa da autonomia, da 
liberdade, do diálogo e da promoção da 
democracia, da cidadania e dos direitos 
humanos na sociedade atual. 

Filosofia  
O pensamento político moderno, a cidadania 
liberal e suas repercussões na democracia 
contemporânea.  
A política, o poder e o Estado: ordem político-
social, instituições e funcionamento das 
regulações e leis, em contexto histórico e 
filosófico.  
 
Geografia  
Países latino-americanos: os conflitos 
territoriais nas fronteiras e processos 
migratórios.  
 
História  
O patriarcalismo, o coronelismo e o clientelismo 
na formação da sociedade brasileira.  
Paternalismo, autoritarismo e populismo: 
conceituação, origens e características no 
Brasil e na América Latina.  
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Sociologia  
Formas de autoritarismo nas sociedades 
brasileira e latino-americana.  
As instituições político-partidárias e 
manifestação da cidadania. 

(EM13CHS603)  
 
Analisar a formação de diferentes países, 
povos e nações e de suas experiências 
políticas e de exercício da cidadania, aplicando 
conceitos políticos básicos (Estado, poder, 
formas, sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.) 

Filosofia  
Os sentidos histórico-filosóficos de poder, 
política, Estado e governo na definição do 
público e do privado.  
As diferentes perspectivas de poder, política, 
Estado e governo para pensar a pluralidade da 
realidade social.  
 
Geografia  
Ideias e concepções sobre a formação de 
territórios e fronteiras e suas implicações para 
a compreensão da cidadania e autonomia 
política.  
 
História  
Doutrinas políticas em diversas temporalidades 
históricas e a construção da cidadania 
(liberalismo, neoliberalismo, socialismo, 
comunismo, anarquismo, socialdemocracia, 
conservadorismo e progressismo).  
 
Sociologia  
Conceito e organização do Estado por meio de 
sistemas políticos: formas de governo 
(república, monarquia, socialismo, anarquismo, 
socialdemocracia, conservadorismo e 
progressismo); regimes de governo 
(democrático, autoritário e totalitário) e 
sistemas de governo (presidencialismo e 
parlamentarismo). 
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(EM13CHS604)  
 
Discutir o papel dos organismos internacionais 
no contexto mundial, com vistas à elaboração 
de uma visão crítica sobre seus limites e suas 
formas de atuação nos países, considerando os 
aspectos positivos e negativos dessa atuação 
para as populações locais. 

Filosofia  
Os limites de atuação dos organismos 
internacionais a partir da reflexão ética.  
Os valores éticos na política e na economia.  
 
Geografia  
Posicionamentos de organismos 
internacionais, como: ONU, FMI, Conselho de 
Segurança, OMC, OIT, OMS, UNESCO e 
Banco Mundial, frente às demandas das 
sociedades global e locais.  
Os organismos internacionais e a economia 
globalizada, suas influências junto à Estados 
Nacionais, (des)respeitando sua governança.  
 
História  
Os blocos de poder e os organismos 
internacionais: a economia globalizada a partir 
das ações de organismos internacionais como 
FMI, OMC e Banco Mundial.  
 
Sociologia  
Tratados internacionais: O Tratado de Vestfália 
e a Convenção de Viena. 

 

(EM13CHS606)  
 
Analisar as características socioeconômicas da 
sociedade brasileira – com base na análise de 
documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de 
diferentes fontes – e propor medidas para 
enfrentar os problemas identificados e construir 
uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, 
que valorize o protagonismo de seus cidadãos 
e promova o autoconhecimento, a autoestima, 
a autoconfiança e a empatia. 

Filosofia  
A construção de uma sociedade, próspera e 
inclusiva: a valorização da alteridade e a 
empatia. O livre pensar e a emancipação no 
mundo contemporâneo.  
Os diferentes entendimentos sobre a 
democracia e as condições de cidadania na 
atualidade.  
 
Geografia  
A dinâmica da população brasileira no mundo 
contemporâneo.  
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História  
Grupos sociais da sociedade brasileira e sua 
composição heterogênea: a distribuição de 
renda e as condições de existência de 
indígenas, mulheres, quilombolas, 
camponeses, populações ribeirinhas, 
população rural e urbana, em diferentes tempos 
e espaços.  
 
Sociologia  
Perfil socioeconômico da sociedade brasileira e 
a sua representação pelos institutos de 
pesquisas: os dados estatísticos, as tabelas e 
os gráficos. 

Quadro elaborado pelo Prof. Valdir JC Jr, Dr. – a partir do Currículo Paulista Etapa Ensino Médio, 2020. Permitida utilização/divulgação mediante citação da fonte. 
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8. INFRAESTRUTURA E RECURSOS  

 

A infraestrutura do Colégio Salesiano Itajaí sustenta a edificação, manutenção 

e funcionamento das atividades. A sua qualidade é indispensável para a promoção do 

bem-estar à comunidade educativo pastoral. 

Infraestrutura dos Serviços de Orientação Administrativa: 

         O serviço de orientação administrativa contempla os seguintes setores: direção 

executiva e institucional, suporte técnico, comunicação, desenvolvimento humano, 

financeiro, serviço social, recepção, reprografia, higienização, manutenção e 

secretaria escolar. Abaixo apresentamos brevemente a descrição dos espaços: 

Os escritórios da Direção Executiva e Institucional, dispõem de um ambiente 

favorável para a realização de atendimento dos educandos, pais, docentes, 

funcionários, entre outros, bem como contribui para o desenvolvimento das atividades 

laborais destas funções. Os espaços possuem mobiliário adequado para o trabalho. 

O escritório de Suporte Técnico é composto por hacks que armazenam as 

máquinas responsáveis pela distribuição das redes de internet, telefonia e servidores. 

É um local destinado para a manutenção de máquinas e eletrônicos da instituição. 

O departamento de Comunicação conta com um espaço capaz de gerenciar e 

divulgar as ações que acontecem no Colégio, sendo assim, a sala desfruta de 

equipamentos de tecnologias para o bom funcionamento do trabalho, bem como, de 

todo material e mobiliário necessários.  

O departamento de Desenvolvimento Humano é um espaço aconchegante 

para atender toda a comunidade educativa, entre outras pessoas. A sala apresenta 

todo o mobiliário e equipamentos fundamentais para a execução de um bom trabalho, 

atendendo o que está previsto na Lei n. 13.709/2018 que trata da Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

O departamento Financeiro é composto por duas funções: contas a pagar e 

contas a receber. Ambos espaços apresentam adequação e sigilo das informações do 
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setor e também, infraestrutura adequada para a realização dos trabalhos e 

atendimentos. 

O departamento Serviço Social possui um ambiente destinado ao atendimento 

das famílias, comunidade escolar, entre outros, além de documentos primordiais para 

a manutenção do Colégio. Este espaço, conta com mobiliário e equipamentos 

essenciais para o exercício da função. 

A Recepção é a porta de entrada do Colégio, apresenta-se com um espaço 

climatizado e acessível para uma boa comunicação e trocas de informações. O local 

é contemplado com câmeras de monitoramento e também com materiais de 

expediente  e mobiliário necessários.  

O espaço da Sala de Reuniões é reservado para encontros que são 

previamente agendados, dispondo de um ambiente amplo e arejado, favorável para 

as discussões. 

A Sala de Manutenção é reservada para os reparos dos materiais que são 

utilizados no Colégio e é composta por ferramentas e equipamentos destinados a esta 

finalidade.  

A Sala dos Funcionários é o espaço destinado aos momentos de refeições e 

conta com uma estrutura e utensílios próprios para atendimento dessas atividades 

além de um banheiro amplo. 

A Secretaria Escolar se constitui em um dos principais espaços de atendimento 

aos educandos, famílias e visitantes. É um local com uma estrutura pensada no 

acolhimento, com mobiliário e materiais necessários para a realização das atividades 

deste setor. 

Infraestrutura dos Serviços de Orientação Pedagógica: 

O serviço de orientação pedagógica contempla os seguintes setores: 

ambulatório, atendimento a pais, área poliesportiva, auditório Domingos Sávio, 

biblioteca Padre Pedro Baron, capela Domingos Sávio, salas das coordenações 

pedagógicas da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais,  Anos Finais e 

Ensino Médio,  Espaço Verde, esporte e cultura, laboratórios de biologia, física e 
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química, laboratório de informática, orientação educacional e disciplinar, pátio, 

reprografia, sala de artes, salas de aula, sala dos professores. Abaixo apresentamos 

brevemente a descrição dos espaços: 

         O ambulatório do Colégio, possui mobiliário completo, materiais médicos 

hospitalares, maca e equipamentos necessários para atendimento de primeiros 

socorros, bem como, uma profissional com treinamento para os atendimentos. 

         A sala de atendimento é um espaço destinado aos agendamentos das conversas 

entre a família e a escola. Neste espaço são realizados atendimentos entre o 

pedagógico e as famílias. 

         Áreas poliesportivas são espaços reservados para a prática de diferentes 

modalidades de esporte. Atualmente, o Colégio dispõe de uma quadra ao ar livre, duas 

quadras cobertas e uma quadra no espaço da Educação Infantil. São espaços que 

dispõem de materiais esportivos e estruturas adequadas para a prática das atividades 

esportivas 

         A Biblioteca, possui espaço físico que atende aos princípios de acessibilidade, 

mobiliário adequado e um acervo de aproximadamente 10.951 exemplares, além do 

material didático da Rede Salesiana de Escolas. 

A Capela Domingos Sávio é um espaço sagrado, destinado à realização de 

atividades religiosas, celebrações e homenagens. O local está à disposição da 

comunidade educativo pastoral durante o expediente e aos sábados para a celebração 

da Missa. 

As coordenações pedagógicas possuem sala própria, que contribui para a 

construção de sua identidade profissional e legitimidade de suas funções. Todas as 

salas são organizadas e dispostas para atendimento, planejamento e outras atividades 

da função. 

O Espaço Verde é o local onde ocorrem as atividades ambientais e aula passeio. 

Com uma grande área para atividades ao ar livre, é um local muito aproveitado pela 

comunidade educativa. Esta área está localizada no bairro Nossa Senhora das Graças. 

O serviço de esporte e cultura é composto por materiais e equipamentos que são 

utilizados nesta área, é um setor que atende toda a comunidade educativa e prestadores 

de serviços. 

Os laboratórios de biologia, física, química, informática e robótica educacional 

são espaços que possibilitam as pesquisas, investigações e descobertas. São 
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modernos e equipados com o mobiliário e utensílios necessários para a prática dos 

experimentos. Nestes locais, os educandos podem exercer a criatividade, a autonomia 

e o protagonismo enquanto pesquisadores. 

         As salas de orientação (educacional e disciplinar), foram projetadas para o 

atendimento dos educandos, famílias e equipe pedagógica. Elas dispõem de materiais 

e mobílias que seguem o que é solicitado na Lei n. 13.709/2018 que trata da Lei Geral 

de Proteção de Dados, devido ao sigilo de documentos e informações. 

         Para os Salesianos, o pátio é um local muito importante como um ambiente que 

privilegia e desenvolve a reciprocidade no encontro, na amizade, na proximidade. 

         O espaço da reprografia é composto por máquinas e equipamentos dispostos 

ao atendimento de toda a comunidade educativa. Neste local são executados serviços 

de reprodução de documentos, entre outros. 

         A sala de artes é um espaço que favorece o desenvolvimento do repertório 

cultural e histórico do educando, bem como a aprendizagem artística. O local dispõe 

dos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades, auxilia o educando 

a aprimorar o foco e a concentração, a disciplina, a imaginação, o senso crítico, a 

criatividade e a resiliência. 

         As salas de aula são organizadas de forma a oferecer oportunidades de 

aprendizagem, contribuindo assim, para o desenvolvimento de competências sociais 

e cognitivas dos educandos. São compostas por equipamentos e materiais que 

estimulam e auxiliam no processo de conhecimento, todo o espaço é projetado com 

esta intenção.  

         A sala dos professores é um ambiente específico para o corpo docente, 

propício para o descanso e para a convivência. É um espaço climatizado e conta com 

mobiliário adequado, além de armários para acomodar o material de aula. 

Infraestrutura dos Espaços Compartilhados de Alimentação. 

O Colégio Salesiano Itajaí conta com dois espaços para convivência e 

alimentação. Os locais foram concebidos de forma agradável e harmônica, dispondo 
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de infraestrutura confortável para os usuários. Além disso, os locais atendem aos 

requisitos estabelecidos na Lei de n. 12.061, de 18 de dezembro de 2001. 

O Colégio também dispõe do Espaço Gourmet, com funcionamento no horário 

de almoço, atendendo a comunidade escolar. Neste local, também são preparados 

lanches para os educandos que realizam atividades extraclasse. 

Além do Espaço Gourmet, há uma cantina escolar com espaço e mobiliário 

adequado para promover a convivência entre os pares, que atende à comunidade 

escolar de segunda a sexta-feira e oferece uma proposta de alimentação saudável. 
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9. SETORES E ATRIBUIÇÕES  

O Colégio Salesiano Itajaí dispõe de três setores: Serviço de Orientação 

Administrativa, Serviço de Orientação Pedagógica e Serviço de Animação Pastoral. 

No organograma abaixo, os setores e respectivas funções serão descritas: 

 

 

Fonte: Departamento de desenvolvimento humano. 

 

Direção e atribuições: 

1. Direção Institucional: 

Ser um guardião da identidade da missão Salesiana, assegurando a vivência 

do carisma, conduzindo os processos do planejamento institucional e animando a 

comunidade para a corresponsabilidade com o desenvolvimento dos programas e 

projetos educacionais. 
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Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 291 a 

295. 

  

2. Direção Executiva: 

Gerenciar os trabalhos em Rede, a identidade Salesiana e a fidelidade criativa 

à missão educativo-pastoral, assegurando os processos das áreas pedagógica, 

pastoral, administrativa, financeira, marketing e comunicação, aplicando as diretrizes 

e a legislação educacional, visando a excelência acadêmica, a inovação e a 

sustentabilidade da Instituição. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do  Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 296 a 

300. 

Serviço de Orientação Pedagógica e atribuições: 

1. Coordenador (a) Pedagógico (a): 

Ser guardião dos princípios da Pedagogia Salesiana, coordenando os 

processos do Projeto Político Pedagógico Pastoral, alinhando ao Currículo da 

Educação Salesiana e realizando o acompanhamento formativo dos educadores. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 301 a 

305. 

  

2. Assistente de Coordenação / Assistente de Sala:  

Apoiar às necessidades do(a) professor(a), contribuindo para a eficácia do 

processo de aprendizagem dos educandos. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 367 a 

370. 
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3. Coordenador de Esporte e Cultura: 

Coordenar e estruturar as ações de implementação e manutenção de 

atividades esportivas, treinando e orientando sua equipe de trabalho. 

Desenvolver, coordenar e participar dos projetos que ocorrem ao longo do ano 

letivo, como as Olimpíadas Internas de Esporte do Salesiano, Gincana em 

homenagem à Nossa Senhora Auxiliadora – GINSAL, entre outros.   

  

4. Orientação Educacional/Disciplinar: 

         Acompanhar o desenvolvimento integral dos educandos, orientando-os nos 

estudos e no processo de construção do Projeto de Vida e apoiando os educadores 

na relação com os educandos e na compreensão da cultura infanto-juvenil. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 317 a 

321. 

  

5. Professor Regente/Especialista: 

Desenvolver a educação Salesiana, garantindo a aprendizagem dos 

educandos, mediante um saber e uma cultura elaborados criticamente, com base na 

concepção da pessoa, da vida e do contexto contemporâneo, inspirada nos valores 

evangélicos. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 333 a 

335. 

Serviço de Animação Pastoral e atribuições: 

1. Coordenador (a) de Pastoral Escolar: 

Animar a missão evangelizadora da comunidade educativa, promovendo a 

vivência da espiritualidade cristã e fomentando a construção do humanismo solidário 

e da cidadania responsável. 
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Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 306 a 

310. 

Serviço de Orientação Administrativa e atribuições: 

1. Assistente de Direção: 

Gerenciar os processos administrativos, econômicos e financeiros da escola, 

em sinergia com o Projeto Educativo-Pastoral, coordenando serviços, cuidando da 

infraestrutura e garantindo a sustentabilidade da Instituição. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 311 a 

316. 

  

2. Assistente de biblioteca: 

Auxiliar nas atividades da biblioteca, contribuindo para o seu bom 

funcionamento, tanto no atendimento ao público quanto na organização interna e na 

disseminação da informação, da leitura e da pesquisa na comunidade educativa. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 358 a 

361. 

  

3. Cozinheiro (Espaço Gourmet): 

Preparar os alimentos, dentro dos padrões de qualidade e higiene, 

proporcionando satisfação à comunidade educativa. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 416 a 

419. 

  

4. Auxiliar de Cozinha (Espaço Gourmet): 
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Apoiar as atividades de preparo dos alimentos dentro dos padrões de 

orientação nutricional, de qualidade e de higienização. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 420 a 

423. 

  

5. Higienização (auxiliar de limpeza/serviços gerais): 

Auxiliar na limpeza, higienização e organização dos espaços escolares, 

proporcionando conforto, segurança e bem-estar à comunidade educativa. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 404 a 

407. 

  

6. Assistente de Manutenção: 

Auxiliar na manutenção da infraestrutura física e dos recursos materiais da 

escola, primando pela qualidade dos espaços e pela segurança e bem-estar da 

comunidade educativa. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do  Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 408 a 

411. 

  

7. Agente de Portaria: 

Zelar pela integridade física das pessoas, estando o tempo todo alerta a tudo e 

a todos, como forma primordial de prevenção, primando pela segurança da 

comunidade educativa e pelo patrimônio institucional. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 396 a 

399. 
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8. Recepcionista: 

Recepcionar e acolher a comunidade educativa, zelando pelo bom 

atendimento, propiciando uma imagem institucional positiva e de qualidade. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 387 a 

390. 

  

9. Assistente de Desenvolvimento Humano: 

Gerenciar o departamento de pessoal, orientando e apoiando os 

colaboradores. Promover ações de treinamento e de desenvolvimento pessoal, além 

de executar o processo de recrutamento e seleção dos colaboradores da instituição. 

  

10. Secretária Escolar: 

Gerenciar os processos de documentação e registro do funcionamento escolar 

e da gestão acadêmica, zelando pelo cumprimento integral das exigências legais e 

assegurando a precisão e a confiabilidade dos dados. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 344 a 

348. 

  

11. Assistente Social: 

Conduzir o processo de concessão das bolsas de estudo que fazem parte da 

filantropia e da sustentabilidade da instituição. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 383 a 

386. 
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12. Técnico em Informática: 

Realizar serviços de informática com qualidade, por meio de soluções eficazes 

e criativas, garantindo o bom funcionamento dos sistemas informatizados e das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 391 a 

395. 

  

13. Assistente Financeiro: 

Executar serviços técnico-operacionais, prestando assistência nos processos 

do setor administrativo, financeiro e econômico e colaborando na sustentabilidade da 

instituição. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 375 a 

378. 

 

Comunicação e atribuições: 

1. Assessor (a) de Imprensa: 

Coordenar os processos de comunicação estratégica, de educomunicação e 

de publicidade e marketing, fortalecendo a marca institucional, em consonância com 

as diretrizes, as políticas e os princípios institucionais da Escola. 

Demais atribuições da função, encontram-se no caderno 6 do Currículo Rede 

Salesiana de Escolas - Parâmetros Institucionais de Qualidade Educacional, p. 326 a 

330. 
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10. EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

  

A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino 

contemporânea, com garantia do direito de TODOS à educação. Pensar em educação 

inclusiva é garantir também, acesso à aprendizagem, oferecendo as condições 

necessárias para a operacionalização de um projeto pedagógico inclusivo, que 

busque eliminar as barreiras arquitetônicas e atitudinais. Pressupõe que toda pessoa 

aprende e que o processo de aprendizagem de cada um é singular, assim como, o 

convívio no ambiente escolar comum. 

As Diretrizes Pedagógico-Evangelizadoras da Rede Salesiana de Escolas, 

fundamentada no Sistema Preventivo de Dom Bosco, destaca que existe uma relação 

entre prevenção e educação. Prevenir não é somente evitar o mal, mas antecipar o 

bem. O Sistema Preventivo de Dom Bosco nos convida a ressignificar o nosso olhar 

e essa caminhada envolve a permanente busca pela compreensão da aprendizagem. 

O olhar cuidadoso e sensível às diversidades e pluralidades de todos os 

sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem assume relevância 

inquestionável no cotidiano das escolas Salesianas, baseado na afetividade das 

relações, na transcendência e no desenvolvimento cognitivo. O espaço escolar é um 

espaço educativo para aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, 

aprender a conviver e aprender a crer, com o objetivo de promover a interação, 

participação e articulação de todos os educandos nas relações de aprendizagens 

socioemocionais, preparando-os para a vida. 

O sistema preventivo de Dom Bosco, enquanto método educativo pastoral, tem 

como norteador o princípio da inclusão. A partir de 1840, com o surgimento do Oratório 

Salesiano, Dom Bosco começa sua congregação acolhendo as crianças e os jovens 

que se encontravam abandonados nas ruas e praças, desprovidos de suporte familiar. 

Diante da realidade da época, Dom Bosco sempre buscava nas crianças e jovens do 

seu oratório a “corda que vibra”, ou seja, buscava valorizar as habilidades individuais 

de cada jovem, reforçando o que cada um poderia fazer de melhor, independente das 

suas limitações sociais, religiosas, ou cognitivas; porém, se este jovem ainda não 

tivesse identificado suas habilidades, preocupava-se em mostrar a ele o que fazia bem 

através do acompanhamento e orientação. 
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Como instituição de ensino comprometida com a sociedade, os Colégios 

Salesiano de Itajaí e Balneário Camboriú, vêm aperfeiçoando sua prática na educação 

inclusiva de acordo com as singularidades de cada educando. Sendo assim, respeitam 

a individualidade de cada um e suas especificidades quanto à aprendizagem, 

garantindo o princípio da flexibilização para que o acesso ao currículo seja apropriado 

às condições e necessidades de cada educando. Neste sentido, nossas escolas 

possuem um Sistema Educacional Inclusivo. 

É fato que a escola de modo geral precisa atualizar-se constantemente para 

oferecer possibilidades de aprendizagens significativas para acessar a diversidade de 

educandos que se encontram no âmbito escolar. Colocá-los num padrão é uma prática 

excludente e desumanizada. 

Embora se perpetuem essas perspectivas excludentes e que a realidade das 

pessoas com deficiência continue sendo assinalada pela negação de seus direitos 

humanos, é possível afirmar que há avanços no que se refere à acessibilidade e 

participação social, visto o maior protagonismo destas pessoas sobre suas vidas em 

diversos âmbitos de atuação no espaço público e privado, tornando visível uma 

realidade que até então estava relegada ao discurso médico-terapêutico, psicológico 

e pedagógico (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2010). 

Dessa forma, dos educandos público alvo da Educação Especial, no âmbito do 

Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, deve alicerçar-se nas orientações 

contidas na Resolução CEE/SC, nº 100/2016, que no seu artigo 1º, entende por 

Educação Especial, para efeitos desta Resolução, a modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para o atendimento das 

necessidades educacionais especiais de educandos com Deficiências, Transtorno do 

Espectro Autista e Altas Habilidades/Superdotação. 

Pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva(2008, p.15), a Educação Especial passa a constituir a proposta pedagógica 

da escola: 

 

● Consideram-se educandos com deficiências aqueles que têm impedimento de longo 

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com 

diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e 

na sociedade. 



181  

  

19º PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO PASTORAL SALESIANO ITAJAÍ  

● Consideram-se os educandos com transtornos globais do desenvolvimento aqueles 

que apresentam alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restritos, estereotipado e 

repetitivo. Incluem -se neste grupo educandos com autismo, síndromes do espectro 

do autismo e psicose infantil. 

● consideram-se educandos com altas habilidades/superdotação os que demonstram 

potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 

intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam 

elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas 

em áreas de seu interesse. 

 

Os Transtornos Funcionais Específicos da Aprendizagem, são: dislexia, 

disortografia, disgrafia, discalculia, dislalia e transtorno de atenção e hiperatividade. 

Incluímos nesta categoria o Transtorno do Processamento Auditivo Central, por 

entender que também necessita de um olhar inclusivo. A educação inclusiva está 

articulada com o ensino comum, procurando orientar o atendimento às necessidades 

educacionais dos educandos da educação especial e com disfuncionalidade 

específica (transtornos funcionais específicos), juntamente com a equipe de 

professores, o Serviço de Orientação Educacional (SOE) e Serviço de Orientação 

Pedagógica (SOP). 

  

Em alguns casos, há necessidade de adequação e flexibilização do currículo 

escolar para a inclusão integral. Esse processo deve ser conduzido tendo por base o 

educando com baixa funcionalidade, priorizando o desenvolvimento de habilidades 

sociais e cognitivas, um currículo mínimo alcançável, ao invés da aquisição obrigatória 

de todo conteúdo programático. A avaliação seguirá este mesmo princípio, com 

adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados à funcionalidade do 

educando, definidos e avaliados pela equipe pedagógica da escola. 

 

A inclusão de educandos com baixa funcionalidade não se restringe aos 

esforços da escola, inclui também a construção de redes de colaboração com a 

família, profissionais especializados e a sociedade, fortalecendo o combate à 

intolerância e às barreiras atitudinais, bem como a compreensão da diversidade no 

desenvolvimento infantil.  
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Por esse motivo, o Serviço de Orientação Educacional da escola deve ter 

acesso constante aos profissionais que prestam atendimento ao educando fora da 

escola (neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, psicomotricista, terapeuta ocupacional, etc.) e esses profissionais, por 

sua vez, devem dar e receber suporte da escola, estabelecendo cooperação 

fundamental para a efetiva inclusão. 

O trabalho da Orientação Educacional, juntamente com a equipe pedagógica 

(SOP e professores), apresenta no seu escopo o acompanhamento dos educandos, 

organização das rotinas e adaptações necessárias, no que diz respeito aos aspectos 

legais, administrativos e de convivência, contribuindo para a construção de um 

ambiente de respeito às diferenças e favorável à aprendizagem. 

Conforme o educando avança em sua vida escolar, podem surgir situações ou 

necessidades ocasionadas por mudanças relacionadas tanto ao desenvolvimento 

como às exigências de ano ou nível escolar, fazendo surgir novas demandas. Por 

esse motivo, além do contato sistemático e colaborativo com a família, será preciso 

uma comunicação efetiva entre o professor e equipe pedagógica para que sejam 

avaliadas possíveis ações e tomadas de decisão que se façam necessárias, visando 

adequações ao processo de ensino aprendizagem. 

Quanto à certificação, avaliação do desempenho escolar e conclusão da 

educação básica, seguimos o que resolve a resolução CEE/SC Nº026, de 19 de março 

de 2019, para os educandos público alvo da educação especial (Deficiências, 

Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades e Superdotação) o que 

prevê o Art. 3º , parágrafos 1º, incisos I,II,III,IV, V,VI; parágrafos 2º e 3º (anexo). 

O Colégio Salesiano de Itajaí e o Colégio Salesiano de Balneário Camboriú, 

reconhecem e buscam responder às necessidades diversas de seus educandos, 

acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma 

educação de qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjo 

organizacional, estratégias de ensino, parceria com as famílias e profissionais 

especialistas. Preocupamo-nos em dar acesso, permanência e aprendizagem aos 

nossos educandos da educação inclusiva, removendo barreiras e promovendo o 

processo de ensinar e aprender desses educandos. 

Neste contexto a escola terá ações que promovam a aprendizagem e apoio aos 

educandos da educação inclusiva, após avaliação diagnóstica pedagógica realizada 

pelo SOE, SOP e professores, são elas:  
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● Ao efetuar a matrícula, os pais deverão ser encaminhados pela secretaria para 

uma entrevista com os Serviços de Orientação Educacional/Coordenação 

Pedagógica que, solicitam a apresentação do diagnóstico médico, através de 

pareceres/relatórios ou laudos, que especifiquem clara e objetivamente o 

quadro médico do educando, as limitações e/ou dificuldades inerentes ao 

mesmo, bem como as primeiras orientações que servirão de base para a 

criação de estratégias pedagógicas adequadas ao seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Tal documento servirá para melhor compreensão das 

particularidades da situação do educando em questão e nortear o planejamento 

do trabalho a ser realizado com o mesmo pela equipe pedagógica, priorizando 

o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas, definindo políticas 

inclusivas. 

● Definições de políticas de acolhimento, identificação e acompanhamento aos 

educandos com deficiências, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades, a partir da construção e aplicação do Plano Educacional 

Individualizado (PEI), quando definido pela equipe pedagógica, que organiza o 

processo escolar baseado no conhecimento prévio do educando, na 

identificação de seus potenciais e nos desafios a serem superados. O PEI será 

elaborado pelo Serviço de Orientação 

● Educacional com participação da família, professores, equipe de apoio e 

quando possível com o educando; 

● Cursos de Formação Inclusiva oferecidos pelo Centro de Formação Salesiana, 

Rede Salesiana de Escolas, aos docentes, para adoção de práticas 

pedagógicas inclusivas;  

● Acompanhamento ao educando nas avaliações e reavaliações programadas, 

desde que avaliado a necessidade; 

● As avaliações pedagógicas devem ser processuais, com habilidades e critérios 

claros, respeitando o tempo do educando; 

● Parcerias e cooperações técnicas com profissionais especialistas que atendem 

o educando; 

● Acessibilidade curricular, como proposta efetiva de inclusão, através da 

organização e adaptação de currículo, através do uso de materiais didáticos e 

metodologias apropriadas em todo processo de ensino- aprendizagem; 
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● Uso de estratégias de ensino e aprendizagem diferenciadas quando 

necessário, considerando individualmente cada educando; 

● Quanto à certificação/diplomação dos educandos da Educação Especial, é 

importante que seja destacado que os resultados deverão ser descritivos, que 

tenha como base a trajetória pessoal do educando e quanto desenvolveu de 

competências e habilidades durante todo o processo acadêmico, 

reconhecendo os progressos individuais; 

● Conforme Lei 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, em seu Art. 23 a educação básica poderá organizar-se em séries 

anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 

grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, 

ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. Assim como prevê a resolução 2/2001 do 

CNE, que Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, Art. 15 que consta que a organização e a operacionalização dos 

currículos escolares são de competência e responsabilidade dos 

estabelecimentos de ensino, devendo constar em seus projetos pedagógicos 

as disposições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais 

especiais de educandos, respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais 

de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, as normas dos 

respectivos sistemas de ensino. 

 

Assim sendo, a escola tem competência para regular até 10% do total de 

educandos na mesma classe que apresenta deficiências, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades /superdotação. A limitação do número de 

educandos por comunidade de aprendizagem dar-se-á pela qualidade de ensino 

previsto a todos os educandos típicos ou atípicos, priorizando um ensino de 

excelência, assegurando e promovendo condições de igualdade, o dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania. 

Para atender aos desafios, é preciso olhar de perto a escola, seus sujeitos, suas 

complexidades e rotinas e fazer as indagações sobre suas condições concretas, sua 

história, seu retorno e sua organização interna. A diversidade faz parte do acontecer 

humano. “Os seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são únicos 
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em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o 

mundo.” (LIMA, 2007. p.20) 
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11. AVALIAÇÃO PERMANENTE DO PPPP 

  

         Pela dinamicidade, amplitude e complexidade deste Projeto Educativo Pastoral, 

sua implantação e desenvolvimento exigem acompanhamento e avaliação 

permanente.   

A atitude de abertura para uma avaliação permanente preside e acompanha 

toda a construção e desenvolvimento desse processo educativo.   

A revisão periódica deste documento é uma ação estratégica de busca de 

melhoria constante.   

A metodologia de elaboração do PPPP  traz consigo o princípio da autocorreção 

e o poder do diagnóstico, buscando melhorias na redação, até que os envolvidos na 

sua elaboração e execução cheguem a um consenso, apontando o que não está indo 

bem, não atende às metas, permitindo alterações e o estabelecimento de novas 

metas.   
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