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Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. 
Paulo Freire 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

• Colégio Guairacá – Ensino Fundamental e Médio  

• Mantenedora: Sociedade de Educação Superior Guairacá Ltda. (SESG) 

• Endereço: Rua XV de Novembro, nº. 7050, Centro, Guarapuava, Paraná 

• Endereço eletrônico: colégio@faculdadeguairaca.com.br 

• Telefone e fax: 3035-0237 

 

 

2. DIAGNÓSTICO GERAL 

 

O Colégio Guairacá EFM, conta hoje com 207 alunos, destes 36 alunos são bolsistas. 

O Colégio possui 4 turmas do Ensino Fundamental e 3 turmas do Ensino Médio, divididos 

desta maneira: 6º ano com 39 alunos, 7º ano com 37, 8º série com 35, 9º série com 33, 1º serie 

com 24, 2º serie com 24 e o 3º serie com 17 alunos. 

O nível de escolaridade dos pais ou responsáveis é na sua grande maioria de 

graduados, apenas uma pequena parcela possui o ensino fundamental e médio, dando às 

famílias condições de trabalho satisfatórias. 

A nossa comunidade escolar possui renda bem diversificada, já que o Colégio possui 

Concurso de Bolsas, no qual um dos requisitos é ser aluno de escola pública, portanto, nossos 

alunos possuem renda familiar que vai desde o rendimento correspondente a 

aproximadamente dois salários mínimos até alunos de classe média alta.  

O Colégio possui seis anos de história, nessa caminhada não tivemos índice de 

evasão significativo e quanto ao índice de repetência no ano de 2014 foi de apenas 3,6%, 

evidenciando o comprometimento da equipe do Colégio Guairacá em ofertar em ensino de 

qualidade. 

O Colégio está situado no centro da cidade, com os principais pontos comerciais 

próximos facilitando o acesso de nossos alunos, professores e funcionários a supermercados, 

farmácias, restaurantes, bancos, hospitais, clínicas, lojas de móveis e confecções.  

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

A Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 
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9.394/96), passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino 

Médio. Segundo a LDB nº 9394/96, o Ensino Fundamental com nove anos de duração, de 

matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 06 anos de idade, tem duas fases sequentes 

com características próprias, chamadas de anos iniciais, com cinco anos de duração, em regra 

para estudantes de 06 a 10 anos de idade; e anos finais, com quatro anos de duração, para os 

de 11 a 14  anos. Os objetivos dessa etapa de ensino, segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, devem assegurar aos estudantes o acesso ao conhecimento e aos elementos da 

cultura imprescindíveis para a vida em sociedade e os benefícios de uma formação comum, 

independentemente da grande diversidade da população escolar. 

          Especialmente em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, os objetivos 

educacionais estão pautados na compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade;  no desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; e nos conhecimentos que 

constituem os componentes curriculares obrigatórios. 

         Quanto ao Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, este é 

orientado por princípios e finalidades que prevêem: 

a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para a cidadania e o trabalho, 

tomado este como princípio educativo, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; o desenvolvimento do 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos fundamentos científicos e 

tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. 

A proposta do Colégio Guairacá para estas etapas de ensino procura implementar 

uma nova concepção quanto à formação do cidadão e visa atender às exigências advindas das 

novas tecnologias. Propõe uma abordagem metodológica que expressa uma concepção 

inovadora, formando cidadãos participativos e críticos, capazes de assumir sua 

responsabilidade social, garantindo o exercício de suas atividades profissionais e pessoais 

com sucesso. 

Entendemos que o educador é um ser humano capaz de aprender continuamente e um 

cidadão consciente, responsável, participativo, solidário e integrado a um projeto de sociedade 
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justa e democrática. Sendo assim, o educador do Colégio Guairacá – EFM deve ser um 

profissional comprometido com o sucesso do seu trabalho e com o funcionamento geral do 

Colégio, conhecer, aceitar e valorizar as formas de aprender e interagir dos alunos. Deve 

respeitar as diversidades culturais e ser competente para lidar com elas, comprometer-se com 

o sucesso do seu trabalho e com o funcionamento eficiente da escola, empenhando-se com o 

próprio aperfeiçoamento. 

Faz-se necessário construir uma educação básica voltada para a cidadania, com um 

ensino de qualidade, ministrado por professores compromissados e capazes de incorporar ao 

seu trabalho, avanços nas diferentes áreas de conhecimento e de estar atentos às dinâmicas 

sociais e suas aplicações no âmbito escolar. 

O tema Educação tem se tornado uma das grandes preocupações da sociedade 

globalizada de hoje, deixa de ser vista com um assunto paralelo às preocupações mundiais 

para ocupar atualmente, o centro do cenário histórico e político, principalmente na América 

Latina. Pode-se dizer que o momento atual oferece uma oportunidade ímpar para a sociedade, 

já que tanto o valor como o papel da educação são reconhecidos e legitimados. O peso do 

capital humano toma seu devido lugar, pois é por meio da capacidade de interação da 

população de um país que se manifestam seu potencial em associar-se, em criar consensos, 

em participar do cenário universal. Nesse contexto, a educação tem um papel decisivo. 

É como nos coloca Pedro Demo (1996, p. 30): “O índice de desenvolvimento 

humano é composto de três indicadores: educação, expectativa de vida e poder de compra, 

estabelecendo certa harmonia entre quantidade e qualidade. O primeiro indicador é 

educação (...), por ser condição necessária para se conceber e fazer oportunidade. Sem 

consciência crítica, conhecimento e participação não é viável o desenvolvimento humano, 

porque a população sequer se descobre como oportunidade.” 

Essa é a proposta do Colégio Guairacá, embasada nas reflexões sobre a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB e das Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais 

para a segunda etapa do Fundamental e Médio, bem como dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio e Fundamental Anos Finais, pensando uma educação que 

propicie ao aluno o conhecimento necessário para a cidadania, expansão do conhecimento, 

responsabilidade social e patrimônio da humanidade, ou seja, se descobrir um ser sócio-

histórico, pois o homem só será sujeito através da reflexão sobre seu ambiente concreto: 

quanto mais o aluno refletir sobre a realidade, sobre sua própria situação concreta, mais se 

tornará progressiva e gradualmente consciente, comprometido a intervir na realidade para 
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mudá-la. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

O Colégio Guairacá entende que aplicar esforços e trabalho na educação é promover 

a pessoa em todas as suas dimensões, oportunizando o desenvolvimento pleno e integral dos 

alunos. Entende também que a proposta de estudar não se limita a uma oferta de 

oportunidades, mas um processo de parceria, em que o aluno e professor interagem num 

processo formador, disseminador, produtor e reconstrutor do conhecimento. A arte de educar 

ocupa um lugar privilegiado: é um espaço de conscientização de que a educação é cidadania, 

é autonomia, é responsabilidade, é respeito pelo outro como seu próximo. 

A concepção de educação desta instituição está baseada nos princípios cristãos de 

amor e respeito ao próximo. Portanto, requer de toda comunidade escolar, uma participação 

efetiva na construção de um mundo mais humano e o compromisso de formar agentes de 

transformação que contribuam para esse objetivo. 

Diante dos desafios do mundo, surgem os desafios educacionais que expressam 

conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania: a ética, o meio ambiente, a saúde, o 

trabalho, o consumo, a orientação sexual e a pluralidade cultural, e para dar conta  desses 

desafios surge a educação como um bem indispensável à humanidade na construção dos 

ideais da justiça social. O Colégio Guairacá não vê a educação como solução para todos os 

problemas da sociedade, mas como o caminho que levará o ser humano a um 

desenvolvimento mais harmonioso, mais justo, fazendo amenizar as injustiças e desigualdades 

sociais presentes, hoje, em nossa sociedade. 

As discussões devem permitir o avanço em direção a problematização da realidade 

sócio – cultural. Por isso, é necessário que o aluno procure desenvolver seus conhecimentos, e 

procure buscar informações em fontes diversas e de várias formas. Essas atividades 

desenvolvem a capacidade de tomar decisões adequadas a diferentes situações e realidades 

sociais e econômicas, bem como, de atuar na sociedade com relativa autonomia e enfrentar 

problemas e dificuldades com apresentação de soluções criativas e que favoreçam o bem 

comum. 
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5. CURRÍCULO 

 
O Colégio Guairacá apresenta um Currículo baseado na legislação vigente, 

atendendo as novas exigências legais quanto ao Ensino Fundamental de 9 anos. A proposta 

curricular tem como base as Diretrizes Curriculares Nacionais e as Estaduais que trazem as 

linhas norteadoras para o acesso ao conjunto de conhecimentos sociais, elaborados e 

reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. 

A proposta aqui apresentada prevê uma carga horária acima do determinado como 

mínima, pois o Colégio Guairacá oferta educação, com carga horária ampliada, em período 

integral. A escola integral se apresenta como uma forma de fornecer um salto qualitativo na 

educação. A ampliação das atividades pedagógicas por meio da dinamização da matriz 

curricular do ensino fundamental e médio permite desenvolver um processo de ensino-

aprendizagem dinâmico, aliando a teoria e a prática. Em razão disso, tanto o ensino 

fundamental como médio possuem atividades pedagógicas nos dois períodos (manhã e tarde). 

Nas segundas, terças e quintas feiras são desenvolvidas atividades obrigatórias da matriz 

curricular e nas quartas e sextas feiras pela manhã são desenvolvidas atividades obrigatórias e 

no período da tarde são desenvolvidos projetos extracurriculares com matrícula facultativa. A 

carga horária obrigatória é assim dividida: 20 horas no período da manhã e no período da 

tarde 12 horas, somando 32 horas de atividades semanais.  Desta forma, os alunos têm aulas 

das 8h às 11h40min e no período da tarde, das 13h30min às 17h. Nas quartas e sextas feiras à 

tarde os alunos não possuem carga horária regular, possuem atividades diferenciadas no 

Colégio, como o Projeto Falando de Ética, Projeto Musicarte: Descobrindo talentos musicais, 

Projeto de Matemática, Projeto de Ciências, Oficinas Esportivas, Oficina de Teatro, Robótica 

Educacional, Projeto de Integralização de Estudos, entre outros. 

As unidades de ensino serão planejadas para articularem atividades teóricas e 

práticas proporcionando aos alunos uma vivência diferenciada do processo ensino 

aprendizagem, com ampla utilização da biblioteca, dos laboratórios e salas especiais com 

tecnologia avançada, inclusive 3D, saídas em aulas de campo, viagens pedagógicas e outras 

atividades extraclasses que enriqueçam e permitam a melhor apropriação do conhecimento. 

Os planos de trabalhos docentes serão elaborados de forma a evitar a fragmentação das 

disciplinas e do início e término entre os anos do fundamental e do médio. Os alunos do 6º 

ano receberão um olhar pedagógico diferenciado, com um planejamento que oportunize a 

melhor adaptação do educando nesta nova etapa do ensino, o Ensino Fundamental II.  
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6. MATRIZ CURRICULAR 2016 – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

NRE: 14- Guarapuava  MUNICÍPIO: 0950 – Guarapuava 

ESTABELECIMENTO:   03842 - Colégio Guairacá – EFM 

ENDEREÇO: Rua XV de novembro, 7050 

TELEFONE: 3622-2000 

ENTIDADE MANTENEDORA: SESG – Sociedade de Educação Superior Guairacá  

CURSO: 4039 ENSINO FUNDAMENTAL  6º / 9º ANO 

TURNO: Manhã  

ANO DE IMPL ANTAÇÃO: 2013 FORMA: simultânea 

 

 

 

BASE NACIONAL 

COMUM 

 

DISCIPLINAS / ANOS 

 

6° 

 

7° 

 

8° 

 

9º 

Arte 2 2 2 2 
Ciências 5 5 5 5 
Educação Física 2 2 2 2 
Geografia 3 3 3 3 
História 3 3 3 3 
Língua Portuguesa 6 6 6 6 
Matemática 5 5 5 5 
Subtotal 26 26 26 26 
     

 

 

PARTE 

DIVE RSIFICADA 

Introdução à Filosofia 2 2 2 2 

*L.E.M  - Espanhol 2 2 2 2 

L.E.M. –  Inglês 2 2 2 2 
     
Subtotal 6 6 6 6 
     

Total Geral 32 32 32 32 
 

 

* Matrícula Optativa 

Matriz curricular de acordo com a LDB nº 9394/96. 

As aulas que ultrapassam às 25 horas semanais do turno da manhã são ministradas 

no turno da tarde. 
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7..MATRIZ CURRICULAR 2016 – ENSINO MÉDIO 

 

NRE: 14- Guarapuava  MUNICÍPIO: 0950 – Guarapuava 

ESTABELECIMENTO:   03842 - Colégio Guairacá – EFM 

ENDEREÇO: Rua XV de novembro, 7050 

TELEFONE: 3035-0237 

ENTIDADE MANTENEDORA: SESG – Sociedade de Educação Superior Guairacá  Ltda  

CURSO: 0009 ENSINO MÉDIO   

TURNO: manhã   

ANO DE IMPL ANTAÇÃO: 2016 FORMA: simultânea 

 

 

 

 

 

BASE NACIONAL 

COMUM 

 

DISCIPLINAS / SÉRIE 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

Arte 2 2 2  
Biologia 3 3 3  
Educação Física 2 2 2  
 Filosofia 1 1 1  
 Física 4 4 4  
Geografia 2 2 2  
História 2 2 2  
Língua Portuguesa 4 4 4  
Matemática 4 4 4  
 Química 3 3 3  
 Sociologia 1 1 1  
     
Subtotal 28 28 28  

      

PARTE 

DIVERSIFICADA 

 

 

PARTE  

L.E.M. - Espanhol 2 2 2  
L.E.M  - Inglês 2 2 2  

     
Subtotal 4 4 4  
     

Total Geral 32 32 32  
 

Matriz curricular de acordo com a LDB nº 9394/96. As aulas que ultrapassam às 25 

horas semanais do turno da manhã são ministradas no turno da tarde. 
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8. MARCO SITUACIONAL 

 

8.1.   ESPAÇOS FÍSICOS 

 

O Colégio apresenta uma estrutura física de grande porte, com três andares, 

elevadores, condições de acessibilidade e banheiros adaptados, em todos os andares, para 

pessoas portadoras de necessidades especiais, além de completo sistema de câmeras. Conta 

ainda com uma quadra poliesportiva nas Clínicas Integradas Guairacá para as aulas de 

Educação Física, Esporte Educacional e Oficinas Esportivas e com o Centro Recreativo 

Guairacá para atividades ao ar livre, festas e comemorações do colégio. Para o transporte dos 

alunos o Colégio possui uma Van que auxilia no ir e vir de uma estrutura a outra. 

Das estações físicas do prédio serão utilizadas para o Colégio as seguintes 

instalações:  

• 10 salas de aulas situadas no 1º andar; 

• 1 Laboratório de Anatomia 

• 1 Laboratório de Química 

• 1 Laboratório de Física/Matemática 

• 1 Laboratório de Robótica 

• 1 Laboratório de Biologia 

• 1 Laboratório de Citologia e Histologia 

• 1 Laboratório de Informática 

• Sala 3D 

• Auditório  

• Cozinha Didática 

• Ginásio de Esportes – coberto 

• Sala de dança/ lutas marciais 

• Biblioteca – totalmente informatizada. 

• Brinquedoteca 

• Sala de materiais pedagógicos 

• Sala de multimídia 

• Restaurante e refeitório 

• Banheiro feminino e masculino para os alunos, em todos os andares. 
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• Secretaria 

• Gabinete da direção 

• Sala da Equipe Pedagógica 

• Tesouraria 

• Banheiros para funcionários e professores, com adaptação para pessoas 

portadoras de deficiência. 

• Sala de professores 

 

8.2. LABORATÓRIOS 

 

• Laboratório de Informática: (78,45m2) dotado de: 39 micros celeron 1GB 

RAM/HD 160GB/MON17”LCD, 02 SWITCH 24 portas, 01 roteador wireless, 

01 lousa interna fixa, a sala possui conexão wireless e conexão cabeada; 

 

• Laboratório de Anatomia 

 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA  
DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Aparelho reprodutor feminino 4 
Aparelho reprodutor masculino 5 
Banners de anatomia 9 
Boneco para demonstração de estruturas musculares, dividido em região inferior, 
dorso e membros superiores 

2 

Caixa com ossos sintéticos contendo esqueletos inteiros não montados 5 
Cápsula de Bawman 3 
Cérebros 4 
Coluna vertebral flexível 1 
Coração com duas partes 5 
Corte do rim demonstrando os néfrons 3 
Corte longitudinal de Cabeça Humana  1 
Crânio Humano real com mandíbula 14 dentes sintéticos e uma vértebra sintética 1 
Crânio para visualização do cérebro, olho e boca 5 
Crânios para demonstração dos ossos e cérebro 4 
Embrião Humano 2 
Esqueleto Humano verdadeiro 1 
Esqueletos completos e montados 2 
Fetos Humanos 10 
Glândula mamaria 1 
Mala para transporte de dorso humano 1 
Membro inferior muscular 1 
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Membro superior muscular 1 
Neurônio motor 3 
Pelve feminina em miniatura 1 
Pelve feminina em tamanho real 2 
Pelve masculina em tamanho real 2 
Quadro em escala reduzida do dorso humano em perfil 1 
Quadros em escala reduzida demonstrando o sistema digestório 4 
Quadros em escala reduzida demonstrando o sistema nervoso 4 
Quadros em escala reduzida demonstrando os tendões 4 
Representação da pele com membrana basal e estruturas hipodérmicas 1 
Sistema respiratório pulmões e suas estruturas 3 
Troncos com suas estruturas 5 
Útero com feto  1 
Úteros em montagem completa  3 

 

• Laboratório de Biologia 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

Agar Agar 500gr 2 

Agitador de tubos (vortex) 1 

Alça Platina 10 

Alça de drigalski 12 

Álcool 99,9% 1 

Alicate 1 

Armário multiuso  1 

Armário para televisão 1 

Azul de Metileno 1 

Bacia de plástico 1 

Balança Analítica  1 

Banquetas de madeira 1 

Barrilete 1 

Bastão de vidro 15 

Béquer 100ml 2 

Béquer 250ml 8 

Béquer 600ml 2 

Bico de bunsen 11 

Cadeira 3 

Caixa de lamina c/ 100 1 

Caneta para retroprojetor 1 

Chave de fenda 1 
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Conta Gotas 3 

Contador de colônias manual 1 

Cronômetro  1 

Dextrose fr  1 

Dextrose+Agar fr 3 

Equipamento para Banho Maria 1 

Erlenmeyer 1000ml 10 

Erlenmeyer 500ml 9 

Escovinha 1 

Espátula 2 

Estufa para cultura bacteriológica 1 

Faca  1 

Fita para autoclave 1 

Fucsina 1 

Funil 2 

Geladeira 1 

Grampos 9 

Lamínula cx c/ 100 1 

Lugol 1 

Maço de palito  2 

Macropipetador 1 

Mesa 1 

Micropipeta 10/100 1 

Micropipeta 1000 10 

Micropipeta 20 11 

Micropipeta 200 11 

Micropipeta 5/50 1 

Micropipetador 1 

Microscópio 1 

Mural de avisos 1 

Óculos de segurança 3 

Pacote de algodão  1 

Pacote de Swab estéril 1 

Par de luva de borracha 1 

Par de Placas de petri 20 

Pisseta 2 

Pinça Anatômica 2 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

11 

Ponteiras  c/ 1000 2 

 

 

• Laboratório de Química 

 

LABORATÓRIO DE QUIMICA E BIOQUÍMICA 

Alicate 1 

Armário de primeiros socorros com kit 01 

Agitador Termomagnético 13 

Almofariz 4 

Liquidificador 1 

Lixeira 2 

Balança Analítica Bel 1 

Balão De Destilação 6 

Balão Volumétrico 1000ml 9 

Balão Volumétrico 100ml 15 

Balão Volumétrico 10ml 4 

Balão Volumétrico 125ml 6 

Balão Volumétrico 250ml 27 

Balão Volumétrico 500ml 10 

Balão Volumétrico 50ml 5 

Bancada para experimentos 2 

Bandeijas 7 

Barra Magnética G 3 

Barra Magnética M 10 

Barra Magnética P 10 

Barril Para Água Deionizada (barrilete) 1 

Bastão De Vidro 23 

Béquer De 25ml 25 

Béquer De 1000ml 2 

Béquer De 100ml 26 
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Béquer De 150ml 53 

Béquer De 250ml 14 

Béquer De 400ml 2 

Béquer De 50ml 17 

Béquer De 600ml 5 

Bico De Bunsen 3 

Borracha Para Bancada 16 

Bureta 10ml 3 

Bureta 25ml 1 

Bureta 50ml 16 

Bureta 5ml 5 

Cadeira estofada 2 

Cadinho 4 

Capela de exaustão de gases 1 

Capilares pote c/ 100 1 

Centrifuga HT (model 80-2B) 1 

Chapa De Aquecimento 13 

Chuveiro de segurança lava olhos 1 

Coluna De Destilação 6 

Conta- Gotas 13 

Cronômetro 6 

Densímetro 1 

Deionizador 1 

Dissecador Pequeno 1 

Espátula 14 

Erlenmeyer 250ml 19 

Erlenmeyer De 125ml 4 

Erlenmeyer De 500ml 2 

Erlenmeyer De 50ml 19 

Estante Para Tubo De Ensaio 25 

Estufa De Secagem 1 

Funil 100ml 12 

Funil 75ml 6 
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Funil De Adição 4 

Funil De Alumínio 1 

Funil De Destilação 4 

Funil De Separação 125ml 4 

Funil De Separação 250ml 13 

Garra Para Suporte Universal 79 

Grampo 14 

Lamparina 1 

Manta Aquecedora 250ml 8 

Óculos De Segurança 9 

Papel tornassol 2 

Paquímetro De Plástico  1 

pHmetro Labmeter Model PH2 1 

Peneiras 5 

Pêra 25 

Pinça Anatômica 13 

Pinça Para Mufla 5 

Pipeta Graduada 52 

Pipeta Volumétrica 10 

Pisseta 14 

Placa De Petri 19 

Proveta De 100ml 6 

Proveta De 10ml 10 

Proveta De 20ml 1 

Proveta De 25ml 17 

Proveta De 50ml 15 

Proveta De Plástico 10ml 10 

Proveta De Plástico 25ml 10 

Quadro negro 1 

Suporte Universal 16 

Taça De 250ml 1 

Tela De Amianto Grande  14 

Tela De Amianto Pequena 2 
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Termômetro 16 

Termômetro Digital 1 

Tesoura 5 

Tri- Pé 8 

Tubo Capilar fr c/ 100 1 

Tubo De Ensaio Com Tampa 9 

Tubo De Ensaio EXP 20 

Tubo De Ensaio G  49 

Tubo De Ensaio GG 26 

Tubo De Ensaio M 73 

Tubo De Ensaio P 67 

Tubo De Ensaio PP 58 

Tubo Em T 1 

Tubo Em U 5 

Tubo Em V 1 

Tubo Em Y 1 

Tubo Falcon 6 

Ventilador de parede 1 

Vidro Relógio G 21 

Vidro Relógio M 5 

Vidro Relógio P 4 

 

• Laboratório de Física e Matemática: (65,95m2), dotado de: 06 bancadas, 05 

extensão com 08 entradas, materiais para estudo como: jogos de xadrez, torre de 

Hanói, Algeplan, material dourado, blocos lógicos, ábaco, soroban, reglete, 

réguas numéricas, escala cuisnaire, discos de frações, tangran, maquetes. 

LABORATÓRIO DE FÍSICA E 

MATEMÁTICA   

Bancada com pia e armários 1 

Banqueta de madeira 38 

Caixa de dominó 6 

Conjunto de acústica e ondas 1 
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Conjunto de Física básico 2 

Conjunto de barras e medidas 1 

Conjunto de eletromagnetismo 2 

Conjunto de gerador de van de graff 1 

Conjunto de mecânica estática 1 

Conjunto de mesa de força 1 

Conjunto de óptica geométrica 1 

Conjunto de termometria e calorimetria 1 

Conjunto didático de eletricidade 1 

Cronômetro digital 4 

Escrivaninha 1 

Estante metálica 1 

Exaustor 2 

Kit triângulo matemático 1 

Kit de blocos lógicos 5 

Kit de construção de produtos notáveis 1 

Kit de disco de frações 1/12 3 

Kit de disco de frações 1/8 3 

Kit de encaixes lógicos 4 

Kit de escala cuisenaire 5 

Kit de material dourado 6 

Kit de réguas numéricas 5 

Kit de torre inteligente 1 

Kit quebra cabeça 1 

kit sólidos geométricos de acrílico 1 

Kit sólidos geométricos de madeira 1 

Kit tangram 1 

Lixeira 1 

Materiais didáticos - 

Mesa retangular 6 

Paralelogramas de madeira 5 

Quadrados de madeira 5 
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Quadro branco 1 

quadro de coordenadas 1 

Régua, transferidor e esquadro de madeira 1 

Termômetro digital  4 

Triângulos de madeira 25 

Ventilador de parede 1 

    

 

 

• Laboratório de Citologia e Histologia 

 

LABORATÓRIO DE HISJTOLOGIA E CITOLOGIA 

Armário de madeira 1 

Bancada com pia e armário 2 

Bancada didática 5 

Banqueta de madeira 39 

Lixeira 5 

Mesa retangular 1 

Mural de avisos 1 

Quadro negro 1 

Armário para televisão  1 

Armário Branco para Balança analítica 1 

Cadeiras 3 

Caixinha de Emergência 1 

Faca 3 
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Chave de fenda 1 

Câmera digital para microscópio 1 

Chuveiro de segurança lava olhos 1 

Microscópio binocular com 4 objetivas 34 

Autoclave 1 

Balança Analítica Shimadzu 1 

Bastão de vidro 25 

Béquer de 1000ml 2 

Béquer de 600ml 7 

Bico de bunsen 10 

Bolsa de água quente 1 

Cabo de bisturi 12 

Cadinho 15 

Caixa porta laminas vazias 9 

Caixas com lâminas fixas  24 

Capela para exaustão de gases 1 

Catalisador 500gr 1 

Cloreto de Sódio 5 

Conta- gotas 6 

Dissecador 1 

Eletromicrográfias 142 
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Escovinha 1 

Estufa para esterilização 1 

Funil 3 

KI 1 

Laboratório Móvel 12 

Lâminas cx c/ 100 6  

Lâminas de bisturi cx c/ 100 1 

Lamínula cx c/ 100 1 

Lancetas 15  

Lugol 1 

Mesa 2 

Monômero mL 100 

Mufla 1 

NaClO 1 

Óleo de Imersão 1 

Pêra  1 

 

• Laboratório de Robótica 

O Laboratório de Robótica conta com 4 computadores com os softwares específicos da 

Modelix para a montagem e programação dos robozinhos dos kits. O Colégio possui 20 kits 

de robótica da Modelix para o trabalho com o ensino fundamental. 

 

• Sala 3D 

A Colégio Guairacá possui a licença de utilização do Sistema de Aprendizagem 
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Eureka.in, desenvolvido pela empresa Designmate. A estrutura da Sala 3D conta com 02 
servidores, 07 microcomputadores itinerantes, 02 projetores 3D estereoscópicos, 42 óculos 3D 
ativos, sistema de som ambiente e conexão à internet. Considerando o mais abrangente e 
inovador software educativo disponível no mercado mundial, o Eureka.in disponibiliza mais 
de 2.500 Objetos de Aprendizagem bilíngüe (Português/Inglês) em vídeos 3D e 3D 
Estereoscópico com textos, imagens, simulações interativas, laboratórios virtuais, testes e 
links de internet para as disciplinas de Matemática, Química, Física e Biologia. São mais de 
500 simulações interativas e 250 aplicações 3D Estereoscópicas (vídeos e simulações) 
distribuídas entre as disciplinas. 
 

• Auditório : (254,24m2), dotado de: lugares para 240 pessoas, 01 mesa de som 

Yamaha 16 canais USB, 01 Drive PA+, 01 Amplificador 200w, 04 Caixa de Som JBL 

Profissional 450w RMS, 01 Caixa de Som Behringer Retorno Amplificada, 01 Câmera 

Filmadora Sony, 01 Projetor Sony 2700 Lumens, 01 Micro Celeron 2GB 

RAM/HD320GB/MON15.6”LCD, 08 canhões de LED, 01 tela retrátil 3M x 3M para 

projeção, 02 microfones shure com fio, 01 microfone shure sem fio, 01 microfone shure sem 

fio lapela, 01 microfone shure sem fio headset, 01 microfone shure sem fio pedestal, 01 mesa 

DMX512 para controle canhões dimmer, 02 ar condicionado 60000 BTUS SPRINGER, 01 

DVD PLAYER PHILIPS gravador HD80Gb interno; 

 

• Cozinha Didática 

Equipamentos e utensílios                                    
Cozinha gastronomia 

  

Qtdade Descrição Utensílios 

7 Abridor de garrafa 

18 Aro diversos 

18 Aro para bolacha 

18 Bacia plástica pequena retangular 

6 Bacia plástica redonda 

5 Bacia plástica retangular grande 

2 Balde para gelo grande 

1 Balde para gelo pequeno 

2 Bancada de apoio 

3 Batedor de carne manual 

1 Bonheiro 

53 Bowl 

9 Cadeirões inox 
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2 Chaira 

5 Colher 

8 Colher de arroz 

5 Colher bailarina 

57 Colher de café  

70 Colher de medida 

68 Colher de mesa 

4 Colher grande inox 

32 Colher sobremesa 

5 Coloqueleleira 

4 Concha grande 

11 Concha pequena 

9 Copo americano 

32 Copo para caipira 

10 Copo de medida 

35 Copo para água 

31 Copo para suco 

33 Copo para wiski 

7 Cortador de massas 

2 Descarte para vinho 

11 Descascador manual 

1 Escorredor grande para massas 

2 Esmagador 

1 Espagueteira 

8 Espátula 

2 Espremedor de batata 

8 Espumadeira grande  

4 Espumadeira pequena  

2 Faca de corte 

2 Faca de corte 

9 Faca de desossar 

71 Faca de mesa 

4 Faca de serra 

40 Faca para peixe 

39 Faca sobremesa 

2 Fatiador 

9 Finguer redondo 

43 Finguer retangular  

1 Forma bailarina 

2 Forma de pizza 

4 Forma de pudim com tampa 
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4 Forma de pudim sem tampa 

36 Forma de silicone para empada 

19 Forma empada fundo removível 

18 Forma para empada grande 

79 Forma para empada pequena 

32 Forma para petit gateau 

8 Forma redonda média 

5 Forma redonda pequena 

5 Forma retangular 

11 Frigideira saltese em alumínio 

6 Frigideira saltese teflon 

16 Fouet inox 

5 Fouet silicone 

61 Garfo de mesa 

39 Garfo de sobremesa 

3 Jarra para água 

5 Lixeiras grandes 

25 Panela com tampa 

2 Panela de barro 

1 Panela de ferro 

4 Panela de pressão (três litros) 

5 Panela de pressão (4,5 litros) 

4 Panela grande 

2 Panelas de pressão (vinte litros) 

4 Panela wok tacho chinês 

7 Pão duro 

24 Prato grande para apresentação 

1 Pegador de gelo 

9 Pegador universal 

15 Pegador para massa 

25 Peneira 

2 Pincel de silicone 

1 Paelheira 

8 Pote hermetrico 

23 Prato de sobremesa  

28 Prato fundo 

16 Prato pequeno para apresentação 

51 Prato raso 

4 Proveta 1000 ml 

3 Proveta 20 ml 

2 Proveta 50 ml 
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1 Richaud 

6 Ralador manual 

7 Rolo para massa 

2 Sopeira 

1 Sopeira inox 

49 Tabua de corte 

35 Taça para água 

15 Taça para drink 

4 Taça para espumante 

9 Taça para licor 

5 Taça para sorvete 

62 Taça para vinho branco 

9 Taça para vinho tinto 

1 Tesoura para destrinchar 

2 Travessa de louça oval 

4 Travessa de louça retangular  

9 Xícara de chá 

18 Xícara de café 

  

Qtdade Descrição Equipamentos 

1 Adega Electrolux média 

3 Armário aço com dezesseis divisórias 

1 Balança computadora eletrônica digital 

8 Balança pequena  

9 Bancada completa inox 

5 Batedeira Arno 

1 Batedeira grande Skymsen 

45 Cadeira plástica 

4 Carrinho inox 

1 Centrífuga de frutas Walita 

1 Centrífuga Wameke 

3 Estante de aço 

1 Estante de vidro 

1 Estufa de purificação 

1 Extintor pó 4 kg 

1 Extintor CO 2 6 KG 

1 Fogão industrial com quatro bocas 

4 Fogão industrial com seis bocas 

1 Fogão industrial duas bocas 

1 Forno combinado completo 

1 Forno turbo style 
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1 Forno simples 

1 Freezer vertical 

1 Fruteira com três cestos 

1 Geladeira duplex 

1 Lavatório inox 

2 Liquidificador  

1 Masseira industrial 

1 Microondas Cônsul 

1 Microondas Electrolux 

1 Refrigerador horizontal 

1 Serra fita 

1 Suporte tábua de corte 
 

 

8.3. RECURSOS MULTIMÍDIA 

 

Quantidade      Materiais 

02 Lousas Digitais 

07 Data Shows 

05 Aparelhos de DVD 

03 Aparelhos de Vídeo Cassete 

09 Retroprojetores 

01 Projetor de Slides 

01 Gravador de CD 

03 Rádio – toca CD e mp3  

05 TV 29” 

 

 

9. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

A SESG – Sociedade de Educação Superior Guairacá Ltda. é mantenedora da 

Faculdade Guairacá e do Colégio Guairacá. 

A Faculdade Guairacá tem como principais metas a qualificação de seus recursos 

humanos, o aperfeiçoamento tecnológico, a parceria com a comunidade,  a ampliação de seu 

espaço físico e o crescimento acadêmico horizontal e vertical. A Sociedade de Educação 
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Superior Guairacá compromete-se com a formação do cidadão participativo, crítico, criativo, 

responsável e solidário com seus semelhantes. Tem contado com o apoio de pessoas 

dedicadas, dotadas de espírito comunitário, representando os mais diferentes segmentos da 

comunidade.  

A Faculdade Guairacá e o Instituto Superior de Educação foram credenciados pela 

Portaria Ministerial nº. 183 de 19 de janeiro de 2005 e na mesma data ocorreram à autorização 

de funcionamento dos cursos de Educação Física – Bacharelado e Educação Física – 

Licenciatura pela Portaria nº. 184/05 e Normal Superior – Magistério da Educação Infantil e 

Normal Superior - Magistério das Séries Iniciais no Ensino Fundamental.  

Em 2006, a Instituição obteve a autorização de funcionamento do Curso de 

Bacharelado em Serviço Social pela Portaria do Ministério da Educação nº. 268 de 19 de 

julho de 2006. Neste mesmo ano, baseado na legislação em vigor, a Faculdade Guairacá 

solicitou a transposição do Curso Normal Superior – Magistério da Educação Infantil e 

Normal Superior – Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental para o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia. A solicitação foi deferida pela Portaria nº. 506 de 17 de agosto, 

de 2006.  

A partir do segundo semestre de 2006, a Faculdade Guairacá passou a ocupar novas 

instalações a Rua XV de novembro, 7050 – Centro. O prédio com amplas instalações permitiu 

a instalação de novos laboratórios, ampliação do espaço físico da biblioteca, implantação de 

academia pedagógica, salas de jogos e danças, quadra de esportes. Dando prosseguimento à 

implantação das metas estipuladas pelo Programa de Desenvolvimento Institucional já 

aprovado pelo ministério da Educação,  a Faculdade Guairacá solicitou a implantação de 

novos cursos tendo sido autorizado a funcionar pela Portaria nº 891 de 13 de novembro de 

2006, o Curso de Ciências Biológicas, pela Portaria nº 906 de 13 de novembro de 2006, o 

Curso de Enfermagem, a Portaria nº 999 de 29 de novembro de 2006 autorizou o 

funcionamento do Curso de Matemática , a Portaria nº1053 de 08 de dezembro de 2006 

autorizou o Curso de Psicologia, em 2010 a Portaria nº12/2010 autorizou o funcionamento do 

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e pela Portaria nº136/2010, 

Tecnologia em Gastronomia. 

Portanto, o Instituto Superior de Educação e a Faculdade Guairacá vêm para 

complementar o leque da educação superior que, nos últimos anos, instalou-se na cidade de 

Guarapuava. Pretende, dessa forma, confirmar a longa tradição histórica de Guarapuava que 

vem, desde o século XIX colocando-se como pólo político, econômico, social e educacional 
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de uma grande extensão da região central do Paraná. 

Diante deste histórico a SESG - Sociedade de Educação Superior Guairacá Ltda, 

preocupada com a formação de um cidadão autônomo e crítico, que possa atuar no mundo 

moderno e globalizado, resolveu ampliar a sua atuação na educação, no nível Fundamental e 

Médio, e assim surge, o Colégio Guairacá. 

O Regimento Escolar do Colégio Guairacá - Ensino Fundamental e Médio teve sua 

aprovação no dia 14 de outubro de 2008, pelo parecer nº 018/08, entrando em vigor no ano de 

2009. 

Com o lema: Aprender para crescer, o Colégio iniciou suas atividades em 2009, 

com 86 alunos matriculados, em período integral, distribuídos entre as turmas de 5ª a 8ª séries 

do Ensino Fundamental e 1º a 3º do Ensino Médio, em três anos de funcionamento dobrou o 

número de alunos matriculados, deixando claro o resultado positivo que o Colégio Guairacá 

está obtendo em sua caminhada. O Colégio, em 2012, ofertou a sua 1º turma de 6º ano, dando 

início a implantação sucessiva do Ensino Fundamental de 9 anos, do 6º ao 9º ano.  

O colégio prima por uma educação integral de qualidade, aliando a teoria e a prática 

em laboratórios e salas especiais, além de saídas de campos, pesquisa, projetos, e apoio ao 

esporte, garantindo a unidade indispensável para o processo de aprendizagem. Hoje em seu 

sétimo ano de caminhada, conta com 207alunos, divididos nas sete turmas ofertadas, o que 

evidencia o quão positivo está sendo o resultado deste processo. 

 

9.1. PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS   

 

O corpo docente do Colégio Guairacá é composto 16 professores com formação 

específica na área de atuação, conforme o previsto na legislação em vigor e com experiência 

de atuação nos vários níveis de ensino. Destes professores cinco são mestres, dois estão em 

curso de mestrado e os demais já possuem especialização ou estão cursando. 

A equipe pedagógica é composta por uma pedagoga, Mestre em Educação, com 

experiência profissional na área da docência na rede pública e privada de ensino e uma 

psicóloga, com especialização na área de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Em relação aos funcionários a Instituição conta com toda a infraestrutura operacional 

já utilizada pela Faculdade Guairacá, mais uma Secretária, dois Auxiliares de Informática, 

dois inspetores e três estagiários, dois na área de educação física e recreação e um na área de 

análise de sistemas, auxiliar da disciplina de robótica. A secretaria e a biblioteca  contam com 
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informatização. Todos os laboratórios, inclusive a Sala 3D possuem laboratoristas com 

experiência o que permite aos docentes a sua utilização de forma eficiente e eficaz. 

Desta forma, o Colégio conta com uma equipe de especialistas, docentes e 

funcionários com experiência e qualificação o que permite que os padrões de excelência já 

exigidos pela instituição sejam mantidos. 

 

10. CONTEXTO SÓCIO ECONÔMICO CULTURAL 

 

O atual contexto brasileiro é marcado por um regime capitalista. Esse cenário age de 

forma decisiva nas condições de vida do povo brasileiro e são refletidas no sistema 

educacional. Se observarmos a história da educação, concluiremos que desde o surgimento a 

educação esteve a serviço dos mais favorecidos. Segundo Bourdieu e Passeron (1986), na sua 

“teoria da reprodução”, evidencia-se a educação como reprodutora das classes sociais, 

desmascara-se o discurso liberal que, sob a capa da democracia, esconde o caráter seletivo 

da escola. 

Com a descoberta da agricultura o homem abandona a vida nômade e fixa-se à terra, 

o que desperta o interesse pela conquista de território. Com essa expansão, a sede de domínio 

e poder nascem, e com elas as divisões de classes dentro da sociedade: uma de proprietários 

dominantes, com poder tanto financeiro como territorial e outra de não proprietários, 

responsável pela mão-de-obra, na maioria das vezes, escrava.  

É nesse momento que surge a escola para uma classe ociosa, (escola do grego “lugar 

do ócio”) para os filhos dos dominantes, a qual não precisava trabalhar para sobreviver. 

Na modernidade, a classe burguesa levanta bandeira por uma escola pública, 

obrigatória, universal e gratuita, neste momento com a meta de generalizar a escrita.  

Hoje, falamos em pós-modernidade, momento repleto de desigualdades sociais, em 

que o analfabetismo ainda se estampa nas localidades mais carentes e a qualidade do ensino 

público não consegue dar conta da formação de toda população nacional.  

A educação como direito de todos é um dos ideais da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, porém conforme dados da UNESCO, mesmo sendo a educação um direito humano 

fundamental e essencial para o exercício de todos os direitos, mesmo assim, existem ainda 

cerca de 774 milhões de analfabetos no mundo, e cerca de 57 milhões de crianças ainda se 

encontram fora da escola primária, e muitos jovens e mulheres e homens adultos continuam 

sem aprender o que precisam saber para dirigir suas vidas com saúde e dignidade. 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

27 

O Brasil está em 8º lugar entre os países com o maior número de analfabetos adultos. 

Diante desse contexto, muitos sonham com o vestibular, mas nem todos alcançam por falta de 

condições provenientes de desigualdades econômicas e até mesmo culturais. Toda essa 

situação acentua ainda mais a desigualdade nas oportunidades.  

Essa realidade evidencia que a educação é um ato político, principalmente quando 

analisamos o contexto em que ela se insere. E como tal ela possui um desafio, contribuir para 

um mundo melhor, para um desenvolvimento humano sustentável, para a compreensão mútua 

entre as diferentes culturas e povos, enfim, para a renovação de uma vivência concreta da 

democracia. Há que se encarar, as principais problemáticas educacionais do século. 

O nosso Estado, através da SEED, Secretaria do Estado de Educação do Paraná 

disponibiliza  as Diretrizes Curriculares da  Educação Básica para respaldar a organização das 

propostas curriculares das disciplinas da matriz curricular, assim como o trabalho dos 

professores em sala de aula. 

No Colégio contamos também com uma equipe pedagógica preparada para atuar 

junto à formação continuada de nossos professores e funcionários que acontece no próprio 

Colégio, quando discutem o Projeto Político Pedagógico, avaliando anualmente o que temos e 

o que queremos, estabelecendo metas e prazos para nossas próximas ações. 

 

11. O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

 

Guarapuava (do tupi-guarani: guará  lobo e puava: bravo) foi o nome dado aos campos 

gerais descobertos em 1770, com área primitiva de 175.000 km². O território fazia limite com 

o Rio dos Patos (Ivaí) até o rio Paraná, por este até Corrientes (Argentina) e dali atravessando 

o sertão até encontrar o Rio Uruguai por este acima até e além das fronteiras dos Campos de 

São João, procurando o Porto União no Rio Iguaçu e no mesmo rumo até chegar novamente 

no Rio dos Patos. 

O povoamento de Guarapuava foi o resultado de um processo histórico iniciado no 

século XVIII, com as Expedições do Tibagi e levado a cabo pela Real Expedição de 

Conquista do Povoamento dos Campos de Guarapuava, comandada por Diogo Pinto de 

Azevedo Portugal, que chegou à região em 17 de junho de 1810 e fez construir o Fortim 

Atalaia, onde abrigou as primeiras tropas, seus familiares e povoadores que dela fizeram 

parte. O Fortim Atalaia protegeu os componentes da Expedição dos frequentes ataques dos 

índios, pertencentes às três tribos que habitavam a região (Camés, Votorões e Cayeres ou 
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Dorins) 

Oficialmente, a cidade surgiu com a assinatura do Formal de Instalação da Freguesia 

de Nossa Senhora de Belém, em 9 de dezembro de 1819. Após a instalação da Freguesia, 

passou a ser vila em 17 de julho de 1852 e, devido ao progresso do povoado, em 12 de abril 

de 1871, elevou-se à cidade, tornando-se um dos promissores municípios do Paraná. 

Hoje, com 196 anos, apresenta-se como uma cidade conservadora, com fortes 

princípios familiares, oriundos dos imigrantes e tropeiros que aqui se fixaram. O povo local é 

muito persistente e aos poucos busca alternativas e soluções para  a melhoria da qualidade de 

vida. 

Assim, a Instituição proposta, tem sua sede na cidade de Guarapuava, localizada a 

258km de Curitiba, na região central do Estado, no chamado Terceiro Planalto, que possui 

atualmente cerca de 172 mil  habitantes e se constitui um centro de desenvolvimento de mais 

de 50 municípios da região que, juntos tem população estimada em um milhão de habitantes. 

A geografia regional apresenta áreas de campos e de florestas, destacando-se a Serra da 

Esperança, os rios Cantú, Piquiri, Cabeceiras do Ivaí e Iguaçu. Vales, ribeiras, parques e 

cachoeiras, clima ameno são exemplos da beleza e riqueza da região. Destacam-se os recursos 

hídricos, para a produção de energia elétrica, bem como águas medicinais e recursos 

florestais.  

Dentre os municípios que mantém relação histórica e econômica mais forte com 

Guarapuava, selecionamos os seguintes: Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, 

Candói, Cantagalo, Chopinzinho, Coronel Vivida, Espigão do Alto Iguaçu, Foz do Jordão, 

Goioxim, Inácio Martins, Irati, Laranjeiras do Sul, Mangueirinha, Marquinho, Nova 

Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Prudentópolis, Quedas do Iguaçu, 

Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Turvo e Virmond que, 

juntos, representam um contingente populacional de 650 mil habitantes, aproximadamente.  

A região de Guarapuava está localizada numa posição estratégica em relação ao 

Estado e à Região Sul do País. A agricultura e a pecuária são a base da economia regional. A 

sua importância política e econômica se amplia com a vinculação ao MERCOSUL, aliado a 

um diversificado patrimônio histórico e cultural, face aos imigrantes de várias regiões 

brasileiras em diversos países que fizeram do fator humano o seu maior capital.  

Historicamente se constitui num elo importante de ligação entre os quatro pontos 

cardeais do Estado, sendo  também o caminho fundamental para a circulação de riquezas entre 

o extremo sul do País e a região Sudeste. Depois de passar por um período de estagnação após 
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o auge da economia extrativa da madeira e de produtos como a erva mate, começou a superar 

as limitações da agricultura de sobrevivência.  

Como consequência da busca de novos caminhos para superar entraves de 

crescimento, vem apresentando demanda crescente de serviços, principalmente nas áreas de 

saúde, ação social e educação, além de contar com a emergência de pólos de industrialização, 

de agricultura intensiva de capital, alternativas agrosilvopastoris, turísticas e novas formas de 

produção agropecuária nas pequenas propriedades que, aos poucos, aumenta a capacidade de 

retenção de sua população ao invés de expulsá-la para outras regiões em busca de novas 

oportunidades de capacitação e sobrevivência.  

No mundo contemporâneo a escolaridade da população tem aumentado como uma 

exigência fundamental tanto para o desenvolvimento dos países como para a realização plena 

em termos pessoais e profissionais. Assim, segundo pesquisa realizada pelo IBGE/2006, há 

um significativo avanço educacional entre as gerações, enquanto nos grupos de idade mais 

avançada, de 50 a 59 anos e de 60 anos ou mais de idade, o número médio de anos de estudo 

foi de 6,0 e 3,8, respectivamente, para os grupos de 18 ou 19, 20 a 24 e 25 a 29 anos de idade, 

este indicador foi de 8,7, 9,1 e 8,7 anos de estudo, respectivamente. As crianças e 

adolescentes de 10 a 14 anos, tem, em média, mais anos de estudo completos do que as 

pessoas de 60 anos ou mais de idade (4,2 anos de estudo completos). Evidenciando que a 

ampliação da oferta de educação infantil, a garantia do contínuo aumento dos percentuais do 

ensino fundamental e ampliação mais o acesso e conclusão da educação média, estes estão 

contribuindo para este avanço dos anos de escolaridade das gerações mais novas.  Porém a 

qualidade da educação somente acontecerá se os sistemas contarem com professores 

capacitados em nível superior (principalmente Normal Superior e Licenciaturas) é preciso 

oferecer atrativos para os professores e capacitar e formar os profissionais da educação para 

melhorarem a eficiência e eficácia de seus sistemas escolares.  

O sistema educacional de Guarapuava apresentou o seguinte panorama em relação às 

matrículas na Educação Básica no ano de 2013, segundo as estatísticas educacionais do 

SINEPE/PR: na rede estadual – 23358, na rede municipal – 19482 e na rede particular – 7876. 

Neste cenário de crescente procura é que a Mantenedora SESG – Sociedade de 

Educação Superior Guairacá, através do Colégio Guairacá, busca oferecer um ensino de 

qualidade e de excelência, com professores capacitados. 
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12. TEMAS SOCIAIS E CONTEMPORÂNEOS  

 

A proposta do trabalho com temas sociais e contemporâneos prevista no Plano 

Estadual de Educação e Diretrizes Curriculares Estaduais prioriza reflexões acerca da 

realidade local para entendermos as condições de vida da população e do meio em que vivem 

como condição de busca para uma escola mais crítica e democrática, assim como orienta as 

reflexões sobre os desafios educacionais contemporâneos que expressam conceitos e valores 

básicos à democracia e à cidadania. A ética, o meio ambiente, a saúde, o trabalho e o 

consumo, a orientação sexual e a pluralidade cultural não são disciplinas autônomas, mas 

temas que permeiam todas as áreas do conhecimento, por isso em todas as disciplinas será 

previsto o trabalho com estes temas, tendo por base a Didática da Pedagogia Histórico-Crítica,  

(Gasparim. 2003), que retoma a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento 

do ensino das camadas populares. Uma escola comprometida com a luta a favor de um ensino 

de qualidade para todos, dentro das condições históricas atuais. 

Segundo Gasparim (2003), há cinco “passos” pedagógicos necessários para uma 

prática docente e discente a partir de uma perspectiva histórico-crítica de educação – Prática 

Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática Social Final. 

Primeiramente, o professor prepara, mobiliza o aluno para a construção do 

conhecimento escolar, ou seja, instiga-os, mostrando que o conteúdo a ser trabalhado está no 

seu cotidiano, colocando os alunos em posição ativa para a construção desse novo 

conhecimento. 

Depois, em um segundo momento, o professor inicia o trabalho com uma situação 

problematizadora, que é o momento propício para se fazer o diagnóstico do conhecimento 

prévio do aluno sobre o assunto. Numa posição de investigação são propostas questões 

problematizadoras, nas várias dimensões sociais: conceitual, histórica, social, política, 

estética, religiosa, dando enfoque interdisciplinar ao conteúdo. Abre-se então um momento de 

debate e reflexão sobre o tema proposto. Essas reflexões facilitam a compreensão do aluno, o 

qual se reporta aquela situação tentando resolvê-la, predispondo o aluno a uma aprendizagem 

significativa.  

A instrumentalização é um momento importante para o professor verificar o que o 

aluno já sabe e o que precisa saber sobre o assunto, e a partir daí ampliá-los para o 

conhecimento científico. O professor se coloca como mediador entre o aluno e o 

conhecimento científico, neste momento o professor trabalha o conteúdo de modo 
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sistematizado. 

Esta proposta parte do que nosso aluno sabe (prática social inicial – síncrese) através 

da problematização, instrumentalização e catarse faz a análise e chega então à síntese que é 

uma nova postura diante do conteúdo, deixando claro que este foi compreendido, assimilado e 

transformado. Chega-se, então ao último passo, a prática social final, na qual o aluno depois 

de ter vivido o conteúdo, problematizado, teorizado e sintetizado mentalmente, o utiliza para 

transformar o seu dia a dia. 

 

13. ORGANIZAÇÃO DO COLÉGIO 

 

A organização da entidade se respalda na LDB 9394/96, para definir junto ao 

Conselho Escolar, o Calendário Escolar, a Matriz Curricular, a organização das suas turmas, 

enfim  estruturar a escola com o objetivo de, assegurar ao educando condições favoráveis ao 

seu desenvolvimento pedagógico.  

A organização das turmas acontece por anos, conforme a LDB art. 23: “A educação 

básica poderá organizar-se em série anuais, períodos semestrais, ciclos, alternâncias regular 

de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, nas competências e em outros 

critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar”. 

O calendário escolar é montado respeitando o início e término do ano letivo, o 

período de férias, os recessos, os feriados oficiais e o período destinado a capacitação docente 

e planejamento. São 200 dias letivos, 800 horas de atividades escolares, cabendo ao 

estabelecimento de ensino destinar os dias para o conselho de classe, feriados municipais, 

planejamento, replanejamento, formação de professores. O calendário passará primeiro pela 

aprovação do Conselho Escolar e então é enviado ao NRE de Guarapuava para análise e 

parecer. 

O artigo 3º da lei de Diretrizes e Bases Nacional Lei 9394/96 estabelece que o ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I – igualdade de condições para o acesso se permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar, cultura, pensamento, arte e a 

sala; 

III – pluralismo de idéias e de concepção pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apresso a tolerância; 
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V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – valorização do profissional de educação escolar; 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma dessa lei da legislação do 

sistema de ensino; 

IX – valorização entre educação escolar, trabalho e as práticas escolares. 

 

Tomando por base este artigo pretendemos validar nossos relatos a respeito do 

trabalho desenvolvido por esta instituição. 

A LDB explicita as funções da escola no exercício da gestão democrática nos artigos 

12 e 14, segundo o Art. 12, a escola deverá: 

 I – elaborar e executar a proposta pedagógica; 

II – administrar seu papel e seus recursos materiais e financeiros; 

III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; 

IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V – promover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI – articular-se com as famílias e a comunidade criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 

bem como a execução de sua proposta pedagógica. 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica de acordo com as peculiaridades e conforme os 

princípios. 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração da PPP da escola; 

II – participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

 

A escola na qualidade de espaço privilegiado de realização da educação 

sistematizada pela ação dialógica, pela conformação da consciência crítica, precisa de um 

trabalho de formação democrática que proporcione valores e conhecimentos, capacitando os 

alunos a exercerem ativamente sua cidadania para contribuírem então, para uma sociedade 

melhor. (PARO, 2001) 

De acordo com a LDB a gestão democrática conta, com os órgãos colegiados que 
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dão suporte as decisões tomadas na administração escolar. O Colégio Guairacá conta com a 

participação efetiva do Conselho Escolar e vêm trabalhando com os alunos a importância de 

se formar um Grêmio Estudantil para auxiliar na gestão participativa do colégio. 

 

14. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES     

  

Com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n 9394/96) veio 

à exigência de um novo professor, um professor que se mantenha atualizado, em constante 

formação, determinando que os sistemas de ensino devem promover a valorização dos 

profissionais da educação assegurando-lhes “aperfeiçoamento profissional continuado” e 

“período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”. O 

artigo 61, que trata desta questão, no parágrafo primeiro, sugere que a capacitação seja em 

serviço, no Colégio a capacitação é realizada durante  as semanas pedagógicas, do 1º semestre 

e 2º semestre. 

A formação continuada de professores em serviço tem como finalidade a construção 

de uma consciência necessária a um educador que pensa sobre a sua prática e que toma 

decisões pedagógicas próprias a favor do rendimento escolar, e que seja capaz de alinhar a 

teoria a sua prática em sala de aula. Assim, o objetivo central da formação continuada é 

desenvolver no educador uma atitude de pesquisa, autonomia crítica, busca criativa, evolução 

qualitativa. Um profissional que tem, primeiramente, uma atitude cotidiana de reflexão sobre 

a sua prática, que busca compreender os processos de aprendizagem e desenvolvimento de 

seus alunos e que constrói autonomia na interpretação da realidade e dos saberes presentes no 

seu fazer pedagógico.  

Como explicita Pedro Demo (1996), “em vez da fabriqueta de aulas, é mister 

oferecer ambiente positivo de trabalho, liberdade acadêmica, acesso à orientação”. 

Pensando nisso, o Colégio Guairacá oferece aos seus professores hora atividade, grupos de 

estudos e o incentivo constante para a participação em eventos educacionais no âmbito da 

instituição e fora dela.          

 

15.  MARCO CONCEITUAL  

 

15.1.  CONCEPÇÃO DE CONHECIMENTO 
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Conhecimento é uma atividade humana que busca explicitar as relações entre os 

homens e a natureza. Desta forma, o conhecimento é produzido nas relações sociais mediadas 

pelo trabalho. 

Na sociedade, o homem não se apropria da produção material de seu trabalho e nem 

dos conhecimentos produzidos nestas relações porque o trabalhador não domina as formas de 

produção e sistematização do conhecimento. Segundo Marx e Engels “a classe que tem à 

disposição os modos de produção material controla concomitante os meios de produção 

intelectual, de sorte que, por essa razão geralmente as idéias daqueles que carecem desses 

meios ficam subordinadas a elas” (FRIGOTTO, 1993, p.67). 

Ainda neste sentido, Andery (1988, p.15) confirma que “nesse processo do 

desenvolvimento humano multideterminado e que envolve inter-relações e interferências 

recíprocas entre idéias e condições materiais, a base econômica será o determinante 

fundamental”. Assim sendo, o conhecimento humano adquire diferentes formas: senso 

comum, científico, teológico e estético, pressupondo diferentes concepções, muitas vezes 

antagônicas que o homem tem sobre si, sobre o mundo e sobre o conhecimento. 

O conhecimento pressupõe as concepções de homem, de mundo e de condições 

sociais que o geram configurando as dinâmicas históricas que representam as necessidades do 

homem a cada momento, implicando necessariamente nova forma de ver a realidade, novo 

modo de atuação para obtenção do conhecimento, mudando a forma de interferir na realidade. 

Essa interferência traz consequências para a escola, cabendo a ela garantir a socialização do 

conhecimento que foi apropriado nas relações de trabalho. O conhecimento não ocorre 

individualmente, ele é construído nas relações sociais, mediatizadas pelo mundo, gerando 

mudanças interna e externa no cidadão e na sociedade, tendo sempre uma intencionalidade. 

Conforme Veiga (1995, p.27) “o conhecimento escolar é dinâmico e não uma mera 

simplificação do conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e aos interesses dos 

alunos”. Dessa forma, o conhecimento escolar é resultado de fatos, conceitos e 

generalizações, sendo, portanto, o objeto de trabalho do professor. 

Para Boff (2000, p.82), “conhecer implica, pois, fazer uma experiência e, a partir 

dela, ganhar consciência e capacidade de conceitualização. O ato de conhecer, portanto, 

representa um caminho privilegiado para a compreensão da realidade, o conhecimento 

sozinho não transforma a realidade; transforma a realidade somente a conversão do 

conhecimento em ação”. 

Conforme Freire (2003, p.59) “o conhecimento é sempre conhecimento de alguma 
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coisa, é sempre ‘intencionado’, isto é, está sempre dirigido para alguma coisa”. Portanto, há 

de se ter clareza com relação ao conhecimento escolar, pois como destaca Severino (1998, 

p.88), “educar contra - ideologicamente é utilizar, com a devida competência e criatividade, 

as ferramentas do conhecimento, as únicas de que, efetivamente, o homem dispõe para dar 

sentido às práticas mediadoras de sua existência real”.   

 

15.2.  CONCEPÇÃO DE CULTURA 

 

A cultura é resultado de toda produção humana. Segundo Saviani (1992, p.19), 

“para sobreviver o homem necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os meios 

de sua subsistência. Ao fazer isso ele inicia o processo de transformação da natureza, 

criando o mundo humano (o mundo da cultura)”. 

Podemos considerar que, “de um ponto de vista antropológico, cultura é tudo o que 

elabora, e elaborou o ser humano, desde a mais sublime música ou obra literária até as 

formas de destruir-se a si mesmo e as técnicas de tortura, a arte, a ciência, a linguagem, os 

costumes, os hábitos de vida, os sistemas morais, as instituições sociais, as crenças, as 

religiões, as formas de trabalhar” (SACRISTAN, 2001, p.105). 

É necessário considerar, portanto a importância do texto de Silva (2009), “tornou-se 

lugar comum destacar a diversidade das formas culturais do mundo contemporâneo”. É um 

fato paradoxal, entretanto, que essa suposta diversidade conviva com fenômenos igualmente 

surpreendentes de homogeneização cultural. 

Ao mesmo tempo em que se tornam visíveis manifestações e expressões culturais de 

grupos dominados, observa-se o predomínio de formas culturais produzidas e vinculadas 

pelos meios de comunicação de massa, nas quais aparecem de forma destacada as produções 

culturais em sua dimensão material e não-material. 

Toda organização curricular, por sua natureza e especificidade precisa completar 

várias dimensões da ação humana, entre elas a concepção de cultura. Na escola, em sua 

prática, há a necessidade da consciência de tais diversidades culturais, especialmente da sua 

função de trabalhar as culturas populares de forma a levá-los à produção de uma cultura 

erudita, como afirma Saviani “a mediação da escola, instituição especializada para operar a 

passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita; 

assume um papel político fundamental” (SAVIANI, apud FRIGOTTO, 1994, p.189). 

Respeitando a diversidade cultural e valorizando a cultura popular e erudita cabe à 
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escola aproveitar essa diversidade existente para fazer dela um espaço motivador, aberto e 

democrático. 

 

15.3.  CONCEPÇÃO DE TRABALHO 

 

O trabalho é uma atividade que está “na base de todas as relações humanas, 

condicionando e determinando a vida. É (...) uma atividade humana intencional que envolve 

forma de organização, objetivando a produção dos bens necessários à vida” (ANDERY, 

1998, p.13). 

Nesta perspectiva, o trabalho aparece como ação intencional, “o desenvolvimento de 

habilidades e funções específicas do homem, assim como a origem da sociedade humana são 

resultados do surgimento do trabalho. É através do trabalho que o homem, ao mesmo tempo  que 

transforma a natureza (objetivando satisfazer suas necessidades), se transforma” (REGO, 1998, 

p. 51). 

Para ser humano, o homem precisa relacionar-se com os outros e fabricar os seus 

instrumentos de trabalho. Esse fato mostra que as relações dos homens entre si e com a 

natureza são mediadas pelo trabalho. Ao considerarmos o trabalho uma práxis humana, é 

importante o entendimento de que o processo educativo é um trabalho não-material, uma 

atividade intencional que envolve formas de organização necessária para a formação do ser 

humano. No trabalho educativo, o fazer e o pensar entrelaçam-se dialeticamente, é nesta 

dimensão que está a formação do homem.  

O conhecimento como construção histórica é matéria prima (objeto de estudo) do 

professor e do aluno, que indagando sobre o mesmo irá produzir novos conhecimentos, 

dando-lhes condições de entender o viver, propondo modificações para a sociedade em que 

vive, permitindo “ao cidadão-produtor chegar ao domínio intelectual do técnico e das 

formas de organização social sendo, portanto, capaz de criar soluções originais para 

problemas novos que exigem criatividade, a partir do domínio do conhecimento” 

(KUENZER, 1985, p.33-35). 

 

15.4.  CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA 

 

A ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano sobre como 

a realidade funciona, nasce da necessidade de explicar os fatos observados de forma 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

37 

sistematizada utilizando métodos direcionados à busca da verdade. 

Para Andery (1980) “a ciência é uma das formas do conhecimento produzido pelo 

homem no decorrer de sua história. Portanto, a ciência também é determinada pelas 

necessidades materiais do homem em cada momento histórico, ao mesmo tempo que nela 

interfere”. Dependendo de como se concebe o mundo, o homem e o conhecimento será a 

concepção da ciência. No decorrer da história, a ciência está sempre presente para reproduzir 

ou transformar. 

Na sociedade capitalista, o conhecimento científico é produzido de forma desigual, 

estando a serviço de interesses políticos, econômicos e sociais do processo histórico, não 

atingindo a totalidade da população. 

A escola tem a função social de garantir o acesso de todos aos saberes científicos 

produzidos pela humanidade. Nereide Saviani (1998) afirma que “a ciência merece lugar 

destacado no ensino como meio de cognição e enquanto objeto de conhecimento”, ou seja, ao 

mesmo tempo em que eleva o nível de pensamento dos estudantes, permite-lhes o 

conhecimento da realidade, o que é indispensável para que não apenas conheçam e saibam 

interpretar o mundo em que vivem, mas que com isto saibam nele atuar e transformá-lo. 

 

15.5.  CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

 

A educação é uma prática social, uma atividade específica dos homens situando-os 

dentro da história – ela não muda o mundo, mas o mundo pode ser mudado pela sua ação na 

sociedade e nas relações de trabalho. Conforme SAVIANI, (1992, p.19) “a educação é um 

fenômeno próprio dos seres humanos, significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma 

exigência do e para o processo de trabalho, bem como é ela própria, um processo de 

trabalho”. 

Educação é um fato existencial porque o homem se faz ser homem – processo 

constitutivo do ser humano; um fato social pelas relações de interesses e valores que movem 

a sociedade, num movimento contraditório de reprodução do presente e da expectativa de 

transformação futura. É intencional ao pretender formar um homem com um conceito 

prévio de homem. É libertadora porque segundo Boff (2000, p.77) “se faz necessário 

desenvolver uma educação que nos abra para uma democracia integral, capaz de produzir 

um tipo de desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente sustentado”. Nesse sentido, a 

educação visa atingir três objetivos que formam o ser humano para gestar uma democracia 
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aberta. São eles: 

- A apropriação pelo cidadão e pela comunidade dos instrumentos adequados para 

pensar a sua prática individual e social e para garantir uma visão globalizante da realidade que 

o possa orientar em sua vida; 

- A apropriação pelo cidadão e pela comunidade do conhecimento científico, 

político, cultural acumulado pela humanidade ao longo da historia para garantir-lhe a 

satisfação de suas necessidades e realizar suas aspirações; 

- A apropriação por parte dos cidadãos e da comunidade, dos instrumentos de 

avaliação crítica do conhecimento acumulado, reciclá-lo e acrescentar-lhe novos 

conhecimentos através de todas as faculdades cognitivas humanas. 

Vista como processo de desenvolvimento da natureza humana, a educação tem suas 

finalidades voltadas para o aperfeiçoamento do homem que dela necessita para constituir-se e 

transformar a realidade.  

Sendo assim, a educação tem como objetivo principal o desenvolvimento do ser 

humano na dimensão social, é um veículo de cultura e valores, um espaço de socialização. 

Desta maneira, o Colégio Guairacá adota uma educação para o pluralismo, respeitando o 

direito à diversidade, trabalhando a educação para a tolerância e para o respeito do outro, 

condição básica de cidadania.  

 

15.6.  CONCEPÇÃO DE CIDADANIA 

 

Historicamente, o Brasil foi construído de cima para baixo e de fora para dentro – 

poderes coloniais, elites proprietárias, estados realimentando as desigualdades e agravando as 

inclusões. Neste momento, se quer construir outra base social, constituída por aqueles 

excluídos da história brasileira que, organizando-se na sociedade civil e nos diferentes 

movimentos sociais, acumularam força e conseguem expressar-se, tomando as rédeas do seu 

destino, criando uma nação soberana e aberta ao diálogo e a participação. 

De acordo com Boff (2000, p.51) “cidadania é um processo histórico-social que 

capacita a massa humana a forjar condições de consciência, de organização e de elaboração 

de um projeto e de práticas no sentido de deixar de ser massa e de passar a ser povo, como 

sujeito histórico, plasmador de seu próprio destino”. 

Reafirmando a citação de Boff (2000, p.53) diz: “... a construção da cidadania 

envolve um processo ideológico de formação de consciência pessoal e social e de 
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reconhecimento desse processo em termos de direitos e deveres”. A realização se faz através 

de lutas contra as discriminações da abolição de barreiras segregativas entre indivíduos e 

contra as opressões e os tratamentos desiguais, ou seja,  pela extensão das mesmas condições 

de acesso às políticas públicas e pela participação de todos nas tomadas de decisões. É 

condição essencial da cidadania reconhecer que a emancipação depende fundamentalmente do 

interessado, uma vez que, quando a desigualdade é somente confrontada na arena pública, 

reina a tutela sobre a sociedade, fazendo-a dependente dos serviços públicos. No entanto, 

ser/estar interessado não dispensa apoio, pois os serviços são sempre necessários e 

instrumentais. 

O grande desafio histórico é dar condições ao povo brasileiro de se tornar cidadão 

consciente (sujeito de direitos), organizados e participativos do processo de construção 

político-social e cultural. 

Angel Pino (IN: BOFF, SEVERINO A. J., ZALUARA e outros, 1992, p.15-25), 

consideram que “o conceito de cidadania traduz ao mesmo tempo, um direito e o exercício 

desse direito. Sem este, aquele é uma mera fórmula”. Portanto, a educação como um dos 

principais instrumentos de formação da cidadania, deve ser entendida como a concretização 

dos direitos que permitem ao indivíduo sua inserção na sociedade. 

A realidade social e educacional atual de nosso país requer o enfrentamento e a 

superação da contradição da estrutura que existe entre a declaração constitucional dos direitos 

sociais (dentre eles a educação) e a negação da prática desses direitos, da ideologia que 

associa a pobreza material à cultura; de recolocar-se o problema da escola pública em termos 

de direito de todos, de acesso ao conhecimento elaborado; recolocar a questão do trabalho 

como atividade de produção/apropriação de conhecimento não apenas como mera operação 

mecânica, em repensar a relação escola/trabalho. 

Segundo Martins (2000, p.54), pode-se afirmar que “aquela relação entre cidadania 

e democracia explicita-se no fato de que ambas são processos; o processo não se dá no vazio, 

a cidadania exige instituições, mediações e comportamentos próprios, constituindo-se na 

criação de espaços sociais de luta na definição de instituições permanentes para expressão 

política” . Neste sentido, a autora distingue a cidadania passiva, aquela que é outorgada pelo 

Estado, com a idéia moral da tutela e do favor. Cidadania Ativa – aquela que institui o 

cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente criador de direitos, de abrir 

espaços de participação. Confirma ainda, que a cidadania requer a consciência clara sobre o 

papel da educação e as novas exigências colocadas para a escola que, como instituição para o 
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ensino – a educação formal – pode ser um lócus excelente para a construção da cidadania. 

As dimensões da cidadania, segundo Boff (2000), são cinco: 

1) A dimensão econômico-produtiva: a massa é mantida intencionalmente, como 

massa e a pobreza é empobrecimento, portanto a pobreza material e política são 

produzidas e cultivadas, por isso é profundamente injusta. 

2) A dimensão político-participativa: as pessoas interessadas lutam em prol da sua 

autonomia e participação social, tornando-se cidadãos plenos. 

3) A dimensão popular: inclui somente as que têm acesso ao sistema produtivo e 

exclui os demais sendo esta a dimensão vigente. 

4) A dimensão de con-cidadania: os cidadãos devem reivindicar e não pedir ao 

Estado precisam organizar-se não para substituir, mas para fazê-lo funcionar. 

Define também o cidadão mediante a solidariedade e a cooperação. 

5) A cidadania terrenal: apresenta dimensão planetária na consciência de causas 

comuns, com a responsabilidade coletiva de garantir um futuro para a terra e a 

humanidade. 

Tipos de Cidadania segundo Boff (2000); 

• Cidadania seletiva – se a construção da cidadania envolve um processo 

ideológico de formação de consciência pessoal, coletiva e social, de 

reconhecimento desse processo em termos de direitos e deveres, no projeto 

neoliberal vigente a cidadania passa a ser seletiva porque a reduz. Alguns setores 

são beneficiados pela modernização, aos setores populares só cabe uma cidadania 

menor. Outros, os excluídos, servem como massa de manobra, sem qualquer 

cidadania, tirando o seu poder de rebelião, compensado, fazendo assistencialismo 

fácil e promessas.  

• Cidadania menor – no projeto do capitalismo nacionalista não se leva em conta o 

capitalismo e sua lógica que explora e exclui. Ele é visto como criador de 

oportunidades e de progresso. Dá-se ênfase à autoestima de um Brasil grande, 

uma potência emergente com seus recursos naturais riquíssimos e potencialidades 

populacionais. Aqui também a cidadania é restrita para setores beneficiados. 

(BOFF, p.66) “será uma cidadania político-administrativa para os segmentos 

incorporados na produção, mas não será econômico-produtiva, pois 

trabalhadores continuarão sendo explorados. Portanto terão uma cidadania de 

segunda classe, esporádica, às vezes expressa em grandes manifestações 
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públicas, mas sem conseqüências reais... Às políticas estatais continuarão 

assistencialistas mantendo a população nobre, dependente e desmobilizada com 

controle aos movimentos sociais”. 

• Cidadania maior e plena – con-cidadania – o projeto de Democracia racial e 

popular é totalmente diferente dos autores, muito distante do que vivemos. Está 

sendo construído por todos os excluídos da história brasileira, se organizando 

dentro dos movimentos raciais. Com força foram se infiltrando em condutos 

político-partidários, já agora em condições de disputa à conquista e o controle do 

poder com muita luta, resistência, argumentos e organização. Esses projetos 

visam construir uma nação autônoma, capaz de democratizar a cidadania, 

mobilizar a sociedade inteira para a mudança, primando por uma sociedade 

sustentável que se desenvolva com a natureza e não contra ela, que produza o 

suficiente para todos e que não permita a acumulação de bens para poucos. Boff 

(2000, p.73) diz: “nele fica clara a vontade de soberania nacional e o tipo 

diferente de cidadania política, econômica, participativa, solidária e popular. 

Será uma cidadania cotidiana, plantada no funcionamento dos movimentos 

raciais e, por isso, em contínuo exercício”. 

Construir a cidadania e con-cidadania popular é a forma concreta de se construir o 

Projeto-Brasil que buscamos e para atingirmos esta meta, o Colégio Guairacá tem por missão 

preparar seus alunos para o papel social, dando-lhes oportunidade de participação ativa no 

cotidiano escolar, mostrando-lhes seus direitos e deveres, desenvolvendo suas competências 

sociais, estimulando o trabalho em equipe, ou seja, fazendo da nossa escola um modelo de 

prática democrática, na qual os alunos exercem desde cedo, seu papel de cidadão. 

 

15.7.  CONCEPÇÃO DE HOMEM 

 

O homem é um ser biológico e um ser social, membro da espécie humana e 

participante de um processo histórico. É o trabalho como processo básico que vai marcar o 

homem como espécie diferenciada, pela ação transformadora do homem sobre a natureza, 

unindo homem e natureza e criando a cultura e a história humana. (OLIVEIRA, 1997) 

 Nesse processo de transformação, o homem envolve múltiplas relações em 

determinado momento histórico, assim, acumula experiências e, em decorrência destas, ele 

produz conhecimentos. Sua ação é intencional e planejada, mediada pelo trabalho, produzindo 
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bens materiais e não-materiais que são apropriados de diferentes formas pelo homem, 

conforme Saviani (1992): “o homem necessita produzir continuamente sua própria 

existência. Para tanto, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem que adaptar a natureza a 

si, isto é, transformá-la pelo trabalho”. 

Considerando o homem um ser social, ele atua e interfere na sociedade, se encontra 

com o outro nas relações familiares, comunitárias, produtivas e também na organização 

política, garantindo assim sua participação ativa e criativa nas diversas esferas da sociedade. 

O homem, como sujeito de sua história, segundo Santoro “... é aquele que na sua convivência 

coletiva compreende suas condições existenciais transcende-as e reorganiza-as, superando a 

condição de objeto, caminhando na direção de sua emancipação participante da historia 

coletiva”.  

Partindo do pressuposto de que o homem constitui-se um ser histórico, faz-se 

necessário compreendê-lo em suas relações inerentes à natureza humana. O homem é, antes 

de tudo, um ser de vontade, um ser que se pronuncia sobre a realidade, entretanto, ele homem 

naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, 

pensar, avaliar, agir. Para pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, 

o que implica no trabalho educativo. Assim, o homem só se faz homem pela educação. 

(SAVIANI, 1995). 

 

15.8.   CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE 

 

Quando se questiona o próprio sentido da escola, a sua função social é a natureza do 

trabalho educativo, enquanto docentes, aparecemos sem iniciativa, “arredados ou deslocados 

pela força arroladora dos fatos, pela vertiginosa sucessão de acontecimentos que tornam 

obsoletos os conteúdos e as práticas educativas” (PÉRES GÓMES, 1998). E para que isso 

não aconteça precisamos entender em que tipo de sociedade estamos inseridos.  

Para Severino (1998), a sociedade é um agrupamento tecido por uma série de 

relações diferenciadas e diferenciadoras. São configuradas pelas experiências individuais do 

homem, havendo uma independência em todas as formas da atividade humana, 

desenvolvendo relações, instaurando estruturas sociais, instituições sociais e produzindo bens, 

garantindo a base econômica. “A sociedade configura todas as experiências individuais do 

homem, transmite-lhe resumidamente todos os conhecimentos adquiridos no passado do 

grupo e recolhe as contribuições que o poder de cada indivíduo engendra e que oferece a sua 
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comunidade. Nesse sentido a sociedade cria o homem para si” (PINTO, 1994). 

A sociedade é medidora do saber e da educação presente no trabalho concreto dos 

homens, que criam novas possibilidades de cultura e de agir social a partir das contradições 

geridas pelo processo de transformação da base econômica. 

Segundo Demerval Saviani (1995), o entendimento do modo como funciona a 

sociedade não pode se limitar às aparências. É necessário compreender as leis que regem o 

desenvolvimento da sociedade. Obviamente que não se trata aqui de leis naturais, mas sim de 

leis históricas, ou seja, de leis que se constituem historicamente.  

Atílio Boron (1996) questiona que tipo de sociedade deixa como legado estes quinze 

anos de hegemonia ideológica do neoliberalismo? Uma sociedade heterogênea e franqueada, 

marcada por profundas desigualdades de todos os tipos – classe, etnia, gênero, religião, etc. – 

que foram exacerbadas com a aplicação das políticas neoliberais. Uma sociedade dos “dois 

terços” ou uma sociedade “com duas velocidades”, como costuma ser denominada na Europa, 

porque há um amplo setor social, um terço excluído e fatalmente condenado à marginalidade 

e que não pode ser “reconvertido” em termos laborais, nem inserir-se nos mercados de 

trabalho formais dos capitais envolvidos. Essa crescente fragmentação do social que 

potencializou as políticas conservadoras foi por sua vez reforçada pelo excepcional avanço 

tecnológico e científico e seu impacto sobre o paradigma produtivo contemporâneo. 

A sociedade democrática pressupõe uma possibilidade de participação do conjunto 

dos membros da sociedade em todos os processos decisórios que dizem respeito à sua vida 

(em casa, na escola, no bairro, etc.).  

A busca de uma democracia substantiva, participante, regida por princípios éticos de 

liberdade e igualdade social, continua sendo um horizonte histórico, em suma, nossa utopia 

para a humanidade. E, cabe a nós educadores dar a nossa contribuição para a concretização 

desta utopia, preparando nossos educandos para uma participação ativa em sua vida de 

cidadão, pois esta é uma missão de caráter fundamental para a educação, pois os princípios 

democráticos se expandiram pelo mundo. 

 

15.9.  CONCEPÇÃO DE TECNOLOGIA 

 

Criou-se uma redoma falaciosa em torno do verdadeiro propósito e natureza da 

tecnologia. Segundo Noble (1984):  

“esta é vista na sociedade como um processo autônomo; algo constituído e 
visto à margem de tudo como se tivesse vida própria, independente das 
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intenções sociais, poder e privilégio. Examinamos a tecnologia como se 
fosse algo que mudasse constantemente, e que constantemente provocasse 
alterações profundas na vida das escolas. De certo que isto é parcialmente 
verdade. No entanto, se nos debruçarmos sobre o que tem vindo a mudar 
podemos incorrer no erro de não questionar quais as relações que 
permanecem inalteradas. Dentre estas, as mais importantes são as 
desigualdades econômicas e culturais que dominam a nossa sociedade”. 
 

A tecnologia tem um impacto significativo não só na produção de bens e serviços, 

mas também no conjunto das relações sociais e nos padrões culturais vigentes. 

Para Cristina Gomes Machado (2002), o processo educativo há de se revelar capaz 

de sistematizar a tendência à inovação solicitando o papel criador do homem. É preciso 

programar no Sistema Educacional, uma pedagogia mediante a qual não apenas se reforme o 

ensino, mas que também se facilite a aprendizagem. 

A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 ao propor a formação 

tecnológica como eixo do currículo assume, segundo Kuerger (2000), a concepção que a 

aponta como a síntese entre o conhecimento geral e o específico, determinando novas formas 

de selecionar, organizar e tratar metodologicamente os conteúdos. A tecnologia deve ser 

entendida como uma ferramenta sofisticada e alternativa no contexto educacional, pois a 

mesma pode contribuir para o aumento das desigualdades ou para a inserção social se vista 

como uma forma de estabelecer mediações entre o aluno e o conhecimento em todas as áreas. 

“Urge, pois, continuar a lutar pela escolarização como um bem público 
contra a domesticação política que tem inflamado o debate educativo 
contribuindo para que a educação em geral e o currículo, em particular, se 
constitua numa efetiva base para os que mais desfavorecidos tenham, tomem 
e transformem a própria concepção de poder” (PARASKEVA, 2001). 

 
Assim, fica claro, que ter no currículo uma concepção de educação tecnológica não 

será suficiente para o acesso de todos às tecnologias, isso não será possível sem que haja uma 

vontade e ação política que possibilite investimento para que esse recurso tecnológico 

(elementares e sofisticados) exista e possa ser ferramenta que contribua para o 

desenvolvimento do pensar, sendo um meio de estabelecer relações entre o conhecimento 

científico, tecnológico e sócio-histórico, possibilitando articular ação, teoria e prática. 

O Colégio Guairacá é uma instituição educativa que visa atender às exigências 

advindas das novas tecnologias, investindo constantemente em tecnologias inovadoras que 

permitem desenvolver um processo de ensino-aprendizagem dinâmico, aliando teoria e prática 

em laboratórios e salas especiais com softwares de tecnologia 3D. 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

45 

 

15.10. DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Em um país com tantas disparidades sociais as instituições de Ensino Fundamental, 

Médio e Superior têm a obrigação moral de rever o seu papel de inferência na sociedade que 

de alguma forma constituem a sua região de abrangência. Qualquer instituição tem a 

obrigação hoje de participar das ações que permitam atender as necessidades de 

transformação social, a intervenção responsável e a participação solidária. 

Pensar em um país justo socialmente, um país como o Brasil de dimensões 

territoriais tão grandes implica no desenvolvimento de políticas públicas, mas também exige a 

participação de toda a sociedade. Não se pode pensar em mudar o país sem pensar em 

primeiro lugar em mudar aqueles que estão próximos a nós. 

Pensando assim e tendo a certeza de que o sistema educativo e em especial a escola é 

que oferecem as melhores oportunidades e talvez a única esperança em promover a integração 

e a igualdade social, o Colégio Guairacá participa dos projetos de responsabilidade social já 

desenvolvidos, pela Faculdade Guairacá e oferta anualmente um Concurso de Bolsas de 

Estudos, com vagas disponíveis apenas para alunos provenientes de escolas públicas, no 

Ensino Fundamental e Médio, assim como já acontece no Ensino Superior. E, para o ano 

letivo de 2016, o Colégio pretende implementar um Projeto de Extensão próprio, com cunho 

de responsabilidade social, nas entidades municipais, em parceria com o corpo docente, 

oportunizando aos alunos a vivência de diferentes realidades. 

 

15.11.  CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA  

 

Atualmente a visão sobre a infância, como um período específico pelo qual todos 

passam é uma edificação definida no momento presente. Segundo  Rocha (2002, p.52): 

A questão de que todos os indivíduos nascem bebês e serão crianças até um 
determinado período, independente da condição vivida, é inegável. 
Entretanto, tal premissa  nem  sempre  foi  percebida  dessa  maneira  e  por  
diversos  períodos  se questionou qual era o tempo da infância e quem era a 
criança.  

 

O entendimento do sentimento de infância foi sendo construído ao longo da história. 

O pesquisador Philippe Áries (1981) foi precursor sobre a história da infância, onde em seus  

estudos aponta-se que nos séculos que precedem a modernidade até o séc.  XVII,  os  adultos  
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não  identificavam  as  crianças  como  portadores  de especificidades próprias: a inocência 

infantil, ou seja, os indivíduos viam a criança como ser utilitário, um adulto em miniatura "no 

mundo das fórmulas românticas, e até o fim do século XIII, não existem crianças 

caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido" (ARIÈS, 

1981, p. 51).  

Assim, as  crianças  eram  submetidas  ao  mundo  do  adulto,  onde participavam das 

festas, reuniões, tendo um preparo precoce para um oficio.  

 
O desenvolvimento das suas capacidades se dá a partir das relações que 
mantêm com os mais velhos. Portanto, percebe-se uma distância da idade 
adulta e da infância em perspectiva cronológica e de  desenvolvimento 
biológico, pois a infância é retratada pelas afinidades que o adulto estabelece 
com a criança, ou seja, tudo era permitido,  realizado e discutido na sua 
presença (ROCHA, 2002, p.55).  

 

Outra característica do período foi o alto índice de mortalidade infantil e a prática do  

infanticídio.  A representação de criança utilitária, fazia  com  que  as  famílias mantivessem 

apenas meninos e meninas saudáveis, numa perspectiva de manutenção das  gerações  futuras.  

Dessa  forma,  inúmeras  crianças  que  nasciam  frágeis  ou apresentassem  alguns  problemas  

no  parto,  eram  descartadas. Segundo o historiador, o sentimento de amor materno não 

existia como uma referência à afetividade. A família era social e não sentimental. Nesse 

sentido, é possível compreender tal ideia: "uma vizinha, mulher de um relator, tranquilizar 

assim uma mulher inquieta, mãe de cinco pestes, e que acabara de dar à luz: Antes que eles 

te possam causar muitos problemas, tu terás perdido a metade, e quem sabe todos" (ARIÈS, 

1981, p. 56).  

Por volta do século XVII, segundo o historiador, aconteceram mudanças em torno 

dos cuidados e a percepção da especificidade da criança.  Não podemos negar a contribuição 

de Phillipe Ariès (1981) à história da criança, no entanto, outros  pesquisadores  como Pierre 

Riché  e Daniele Alexandre Bidon  (1994), Jacques  Gélis  (1991),  além  de  Colin  Heywood  

(2004)  apontam  novas  reinterpretações em suas pesquisas procurando o surgimento do 

sentimento de infância em períodos anteriores a Idade Moderna.  

As mudanças culturais  e  sociais,  as  quais  a  sociedade  vinha sofrendo, 

assinalaram alterações no interior da família e das relações estabelecidas entre pais e filhos, o 

que fez com que se despertasse um novo sentimento. Ariès (1981)  caracteriza esse momento 

como o surgimento do sentimento de infância, que será constituído por dois momentos, 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

47 

chamados por ele de paparicação e apego.  

A paparicação se caracteriza pela graciosidade, beleza, singeleza da criança. E isto 

fez com que os adultos se aproximassem cada vez mais das crianças. Assim, os gracejos 

oriundos da espontaneidade da fase infantil, eram mostrados a outros adultos, fazendo da 

criança uma espécie de distração, tornando-se bichinhos de estimação, como cita ARIÈS 

(1981, p. 68):  

"[...] ela fala de um modo engraçado: e titota, tetita y totata... e (..) eu a amo 
muito. (...) ela faz cem pequenas coisinhas: faz carinhos, bate, faz o sinal da 
cruz, pede desculpas, faz reverência, beija a mão, sacode os ombros, dança, 
agrada, segura o queixo: enfim, ela é bonita em tudo o que faz. Distraio-me 
com ela horas a fio".  
 

Assim, as condições de higiene foram melhoradas, as mães ficaram mais próximas 

de seus filhos, dando-lhes os cuidados básicos com mais zelo, principalmente à sua saúde, 

prolongando assim a vida das crianças.  

Já o apego surge em detrimento a paparicação, alguns pensadores do período, não 

aceitam essa nova forma de educar as crianças "não posso conceber essa paixão que faz com 

as pessoas beijem as crianças recém-nascidas, que não têm ainda movimento na alma, nem 

forma reconhecível no corpo pela qual se possam tornar amáveis, e nunca permiti de boa 

vontade que elas fossem alimentadas na minha frente" (MONTAIGNE apud ARIÈS, 1981, p. 

159). Montaigne, ao se reportar a educação das crianças, enfatizava que os adultos deveriam 

formar as crianças numa visão mais racional, educá-las com disciplina dentro dos costumes e 

regras.  

Nessas relações de interdependência, a educação das crianças toma novas direções, 

dentro de regras e princípios, para atender a este "novo homem" que surgia, ou seja, racional, 

individual, moderno e civilizado.  

Nessas novas relações sociais que se estabelecem entre adultos e crianças, a criança 

passa a ser concebida como indivíduo social inserido na coletividade. A sociedade reflete  

sobre  em  suas  particularidades,  com  relação  a  saúde,  vestuário,  higiene, alimentação, 

brinquedos, jogos, livros e principalmente o crescimento de instituições de atendimento a 

infância.  

Portanto, ao verificar as relações entre crianças e adultos, verifica-se  que  ao  longo  

do  tempo  o  sentimento  de  infância  foi  sendo construído  historicamente e socialmente. 

Enfatiza-se que essas relações permanecem em constante mudança, pois a infância se constrói 

e se reconstrói nas interdependências, ou seja, nas formas como os indivíduos se relacionam 
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com a criança.  

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a criança 

passa a ser vista como sujeito de direitos que são fundamentais para a manutenção e 

sobrevivência delas.  

O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança, para efeitos 

desta lei, a pessoa até doze anos incompletos. Mas observa-se que as condições de nascer e 

crescer, não são iguais para todas, pois grande parte estão expostas ao descaso da família e da 

sociedade. Crianças que lutam por condições mínimas de vida devido as desigualdades 

sociais, que sofrem violência física e sexual, sendo vítimas de maus tratos, exploradas com 

trabalho infantil e no uso de sua imagem na mídia, tornando-se veículo de uma adultização 

precoce. 

A criança é considerada atualmente, um ser histórico, social e cultural e em 

desenvolvimento. 

 

15.12. CONCEPÇÃO DE ADOLESCÊNCIA  

 

O termo adolescentes, que também se refere  como  correspondente  de adolescente, 

é o particípio presente do verbo adolesco (ou adolescere). Nesse sentido, adolescentes seria 

equivalente a crescente, ou aquele que está em crescimento, em contraposição a adultos (que 

deu origem a palavra adulto) que é o particípio passado do mesmo verbo, significando, 

portanto, "crescido".  

Esta fase é característica pelos questionamentos e instabilidades, na busca de sua 

identidade, outra característica é a crítica dos padrões impostos pela sociedade e 

principalmente pela família, os adolescentes buscam incansavelmente sua autoafirmação.  

A trajetória da adolescência para a vida adulta  é acompanhada  pelo 

desenvolvimento  de  uma  nova  qualidade  de  pensar  e  agir.  Nessa transição, o adolescente 

apresenta inúmeros interesses e diversos conflitos em suas relações. As suas realidades 

vividas no dia-a-dia, muitas vezes antecipam, com uma ingenuidade desconcertante,  as  

situações  presentes  do  mundo,  muitas  vezes  utópicas e fantasiosas. Tais posicionamentos 

e atitudes provocam transformações fundamentais em seu desenvolvimento.  

Ao distinguir essa fase conflituosa pelo qual passam todos os adolescentes, as 

questões escolares devem ser voltadas para o atendimento com o fazer pedagógico que 
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permite ao aluno expor suas opiniões, assim, a escola pode reconhecer suas potencialidades, 

mas impondo limites, normas e regras que são primordiais no convívio em sociedade. 

 

15.13.  CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Uma escola comprometida com a Educação Ambiental está muito próxima do que 

Gadotti (2003) chama de “escola única popular”, que não deverá ser confundida com uma 

escola uniformizada, formando cabeças em série; mas deverá ser o local de um sadio 

pluralismo de ideias, uma escola moderna, uma escola alegre, competente, científica, séria, 

democrática, crítica e comprometida com a mudança, uma escola mobilizadora, centro 

irradiador da cultura popular, à disposição de toda a comunidade, não para consumi-la, mas 

para recriá-la. 

Neste contexto, o grande desafio do professor quanto à temática ambiental é 

possibilitar ao aluno desenvolver habilidades necessárias para a compreensão do papel do 

homem na natureza, pois somente assim o aluno poderá se reconhecer como organismo e, 

portanto, sujeito aos mesmos processos e fenômenos que os demais. Ele também deve se 

reconhecer como “[...] agente capaz de modificar ativamente o processo evolutivo, alterando 

a biodiversidade e as relações estabelecidas entre os organismos” (BRASIL, 2006, p.20). 

No entanto, para que o professor seja um mediador eficiente das questões ambientais, 

devemos conhecer o que esse entende por meio ambiente. Segundo Ruscheinsky (2003, p. 

84), o ponto de partida do trabalho do educador ambiental “deve ser a própria representação 

do educador e das pessoas envolvidas neste processo”.  

O meio ambiente deve ser entendido por esse educador de maneira complexa, como 

propõem Guimarães (2006, p. 13): 

Não é apenas o somatório das partes que o compõe, mas é também a 
interação entre essas partes em inter-relação com o todo, ou seja, é um 
conjunto complexo como uma unidade que contém a diversidade em suas 
relações antagônicas e complementares de forma muitas vezes simultâneas. 
É tudo junto ao mesmo tempo agora. 

 

Quando se trata de esclarecer o que é meio ambiente não se tem um conceito 

científico compreendido, utilizado e ensinado universalmente como tal. No entanto podemos 

ampliar a visão ambiental de um individuo no processo de formação, para Reigota (1995) e 

Chaves e Farias, (2005) o meio ambiente pode ser percebido como: Naturalista: em que meio 

ambiente pode ser considerado como sinônimo de natureza, onde os elementos “da 
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primeira natureza (ou natureza intocada) têm importância muito maior”; Antropocêntrica: 

privilegia a utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do homem; Globalizante: 

evidencia as relações recíprocas entre natureza e sociedade; concebe o mundo como um todo 

integrado e não como uma coleção de partes dissociadas.  

O objetivo da Educação Ambiental na escola é estimular um processo de reflexão e 

tomada de consciência dos aspectos sociais que envolvem as questões ambientais emergentes, 

para que se desenvolva uma compreensão abrangente por parte dos educandos. No entanto, o 

desafio maior que se impõe à escola, hoje, é o de formular uma Educação Ambiental que seja 

ao mesmo tempo crítica e inovadora. Dessa forma, o Colégio Guairacá propõe-se a discutir 

acerca das questões ambientais locais e mundiais, numa perspectiva crítica, sócio-histórica, 

geográfica, política, econômica, cultural e pedagógica, articulando-as de forma que possa 

oferecer expressiva fundamentação teórico-metodológica a seus alunos, para que possam 

intervir e melhorar seu meio ambiente. 

Neste sentido, o Colégio Guairaca visa à formação continuada de professores,  

ampliando  a concepção  de meio ambiente desses educadores a fim de que tenham uma visão 

Globalizante e levem em consideração os aspectos econômicos, sociais e ecológicos que 

permeiam as questões ambientais, para que  auxiliem seus  alunos de maneira interdisciplinar, 

a compreender o mundo de maneira interrelacional. 

 

15.14.  CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO  ÉTNICO-RACIAL 

 

A Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede  de  Ensino  a  obrigatoriedade  da  

temática  "História  e  Cultura  AfroBrasileira". 

 
 "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e  
particulares, torna-se  obrigatório  o ensino sobre  História  e  Cultura  
AfroBrasileira. 
 § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura  negra  brasileira  e  o  negro  na  formação  da  sociedade  nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
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A Lei 10639/03 das Diretrizes Curriculares Nacionais, a Deliberação Estadual 04/06, 

diz que em seu artigo 2º que: O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino deverá 

garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular 

contemple, obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana na perspectiva de proporcionar aos alunos uma educação compatível com uma  

sociedade democrática, multicultural e pluriétnica.  

Os livros didáticos ainda estão repletos de estereótipos. O negro aparece como 

primitivo, como povo escravizado, como vítima de artigos terríveis, como coitado, miserável 

e quando rebeldes, são tratados como os derrotados. Que criança negra sentirá orgulho de sua 

etnia. O professor sendo um agente de educação, um agente transformador, deve propiciar que 

as políticas públicas se evidenciem nas relações interpessoais no cotidiano da escola.  

Os cadernos temáticos da Secretaria de Estado da Educação – SEED, servem de 

subsídio para que o professor renove sua prática para o enfrentamento da falsa democracia 

racial. Os índices de reprovação e exclusão advém de um contexto histórico da invisibilidade 

da criança negra como cidadão. Cada professor dentro de sua disciplina deverá levar para a 

sala de aula debates, reflexões, transformando os pré-conceitos, para que o aluno tenha 

condições de compreender e desmistificar o mito da democracia racial. 

A temática racial deve estar presente em todas as disciplinas. Eis alguns exemplos de 

intersecção das diversas disciplinas com a temática das relações raciais. 

– Em Língua Portuguesa e Literatura,  é  possível  ler  e  analisar  textos, localizando 

visões estereotipadas sobre os diferentes grupos étnico-raciais. Analisar criticamente essas 

visões, apresentando uma nova perspectiva. Pode-se estudar peculiaridades das línguas, 

identificando a influência de diferentes matrizes linguísticas na língua portuguesa falada e 

escrita no Brasil; redigir textos a partir da análise de dados sobre relações raciais e 

desigualdades, preferencialmente  depois  de  debates;  trabalhar  com diferentes gêneros de 

texto que abordem o tema das relações raciais ou do escravismo;  comparar textos  literários,  

por  exemplo,  poemas  de  Castro Alves e Raul Bopp com textos históricos; a partir das 

discussões, textos para poesias, rap, histórias em quadrinhos, charges, cartazes, folhetos, etc. 

– Em Biologia e Ciências é possível contemplar estudos sobre as teorias 

antropológicas;  desmistificação  das  teorias  racistas,  destituindo  de significado  a  pseudo-

superioridade  racial;  estudos  das  características biológicas (biotipo) dos diversos povos; 

contribuições dos povos africanos e de seus descendentes para os avanços da Ciência e 

Tecnologia; análise e reflexões sobre o panorama da saúde dos africanos,  in loco. Essa 
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análise deve considerar os aspectos políticos, econômicos, ambientais, culturais e sociais 

intrínsecos à referida situação. O professor pode abordar conflitos entre epidemias/ endemias 

e o atendimento à saúde, entre as doenças e as doenças e as condições de higiene 

proporcionadas à população, bem como o índice de desenvolvimento humano (IDH). 

– Em Educação Física, é possível realizar atividades lúdicas que envolvam o corpo e 

propiciem o conhecimento de outras culturas. A capoeira, assim como outras atividades  

corporais  estéticas  e  esportivas,  não  deve  ser apresentada como simples atividade física, 

mas sim como expressão de uma  cultura,  de  uma  ancestralidade. É importante  valorizar  o  

estudo  e  a realização  de  danças  regionais  brasileiras:  danças  de  roda,  de  pares 

folguedos, etc.; pode-se pesquisar a história dos jogos, das danças e das lutas, oriundas de 

diferentes grupos racial-étnicos, em diferentes regiões do país, refletindo sobre a comunicação 

corporal. 

– Em Língua Estrangeira, pode-se reconhecer no cotidiano a presença da língua e da 

cultura estudada. Identificar a imposição da língua estrangeira no processo histórico de 

colonização e nos dias atuais, considerando, porém, que a língua estrangeira também favorece 

a interação, o entendimento e a compreensão entre povos. 

– Em Matemática, por exemplo, pode-se  abordar,  no  âmbito  de  certas 

informações  representadas,  dados  estatísticos,  tabelas  e  gráficos  –  os conteúdos acerca 

dos grupos étnicos e as relações raciais no Brasil. 

– Em Geografia, caberá ao  professor  tratar  sobre  os  seguintes  temas:  a população  

brasileira:  miscigenação  de  povos;  a  distribuição  espacial  da população afrodescendente 

no Brasil; a contribuição do negro na construção da nação brasileira; o movimento do povo 

africano no tempo e no espaço; questões  relativas  ao  trabalho  e  renda;  a  colonização  da  

África  pelos europeus; a origem dos grupos étnicos que foram trazidos para o Brasil (a rota 

da escravidão);a política de imigração e a teoria do embranquecimento no mundo; localização 

no mapa e pesquisar sobre a atualidade de alguns países (como vivem, população, idioma, 

economia, cultura, história, música, religião); estudo da organização especial das aldeias 

africanas (questões urbanísticas);  estudo  de  como  o  continente  africano  se  configurou 

espacialmente:  as  (re)dimensões  territoriais;  análise  de  dados  do  IBGE sobre a 

composição da população brasileira por cor, renda e escolaridade no país e no município em 

uma perspectiva geográfica; discussões a respeito de práticas de segregação racial, como as 

acontecidas, por exemplo na África do Sul, e nos Estados Unidos da América. 

– Em Arte poderá ser destacado a presença de elementos rituais das culturas de 
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matriz africana nas manifestações populares brasileiras: puxada de rede, macululê, capoeira, 

congada, maracatu, tambor de crioulo, samba de roda, umbigada, carimbó, coco etc. Danças 

de natureza: religiosa- candomblé; lúdica  –  brincadeira  de  roda;  funerária  –  axexê;  

guerreira  –  congada; dramática – maracatú; profana – jongo. A contribuição artística da 

cultura africana na formação da Música Popular Brasileira: origem do  batuque, do lundu e do 

samba, entre outros; a poética musical envolvendo a temática do negro;  os  cantores  e  

compositores  negros;  a  cultura  africana  e  afrobrasileira e as artes plásticas: máscaras, 

esculturas, ornamentos, tapeçaria, pintura corporal, estamparia. As sugestões devem 

ultrapassar a condição de conteúdos, para que possam ser analisados e recontextualizados pela  

ótica das artes e serem avaliadas esteticamente por meio dos elementos do movimento, do 

som, dos elementos plásticos: da dor, da forma, etc. 

– Em História, é importante o professor construir um novo olhar sobre a história 

nacional, regional  e  local  ressaltando  as  contribuições  dos  africanos  e afrodescendentes 

na constituição na nação brasileira. Assim sendo, sugere-se para esta disciplina o estudo dos 

grandes reinos africano, as organizações culturais, políticas e sociais de Mali, do Congo, do 

Zimbabwe, do Egito entre outros: dos povos escravizados trazidos para o Brasil pelo tráfico 

negreiro e as consequências da Diáspora Africana, das resistências, quilombos, revolta dos  

Malês,  Canudos,  Revolta  da  Chibata  e  as  negociações  e  conflitos; promulgação  da  Lei 

de  Terras  e  do  fim  do tráfico  negreiro  (1856)  e  o impacto das ideologias de 

branqueamento; Frente negra brasileira no início dos anos 1930, criada em São Paulo, na data 

20 de novembro. 

O Colégio Guairacá busca desenvolver uma educação anti-racista, pautada na 

perspectiva do reconhecimento das diferenças para, através do processo educativo, construir 

identidades e efetivar a igualdade, tanto de condições, como de direitos e deveres. 
 

15.15. CONCEPÇÃO DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 

 
 A Sexualidade, entendida como uma construção social, histórica e cultural, precisa ser 

discutida na escola – espaço privilegiado para o tratamento pedagógico desse desafio 

educacional contemporâneo. O trabalho educativo com a Sexualidade, por meio dos 

conteúdos elencados nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná, 

deve considerar os referenciais de gênero, diversidade sexual, classe e raça/etnia. 

 Por que compreender e discutir gênero e diversidade sexual na escola? Por vir a ser um 
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desafio da contemporaneidade e uma demanda socioeducacional.  

 O que vem a ser a Identidade de Gênero: 

 Expressão utilizada primeiramente no campo médico-psiquiátrico para 
designar os “transtornos de identidade de gênero”, isto é, o desconforto 
persistente criado pela divergência entre o sexo atribuído ao corpo e a 
identificação subjetiva com o sexo oposto. Entretanto, atualmente, a 
identidade de gênero corresponde à experiência de cada um, que pode ou não 
corresponder ao sexo do nascimento. Podemos dizer que a identidade de 
gênero é a maneira como alguém se sente e se apresenta para si ou para os 
outros na condição de homem ou de mulher, ou de ambos, sem que isso 
tenha necessariamente uma relação direta com o sexo biológico. É composta 
e definida por relações sociais e moldadas pelas redes de poder de uma 
sociedade. ( DCE- GÊNERO E DIVERSIDADE/SEED,2010) 

 

A nossa sociedade se constituiu, historicamente, como uma sociedade masculina, 

lesbofóbica, homofóbica, transfóbica e racista, marcada pela exclusão social, particularmente 

dos processos de escolarização, de grupos específicos diferenciados pela classe social, bem 

como, diferenciados pelas questões de gênero e orientação sexual. A escola enquanto espaço 

educativo se configura como um espaço privilegiado para se discutir e mudar as concepções 

que temos sobre as coisas e os fenômenos sociais a partir do acesso ao conhecimento.      

É preciso que os professores se instrumentalizem para compreenderem, enfrentarem e 

discutirem com os alunos as diferentes formas de discriminação e exclusão social presentes 

em nossa sociedade. Para isso, o Colégio Guairacá, através das diretrizes da SEED, norteará 

seu trabalho sobre gênero e a diversidade sexual, pois enquanto escola, sabemos ter a 

condição concreta de provocar mudanças, mobilizando os alunos para uma transformação na 

sociedade, tornando-a mais justa e igualitária, onde todos, independente de gênero e 

orientação sexual,  participem coletivamente da tomada de decisões e definam conjuntamente 

o caminho do futuro da sociedade. 

O Colégio Guairacá vê a educação como o caminho que levará o ser humano a um 

desenvolvimento harmonioso e justo, buscando amenizar injustiças e desigualdades presentes 

hoje na sociedade. 
 

 15.16. CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

O conceito de alfabetização no mundo contemporâneo, assim como, o conceito de 

letramento foram e  ainda são marcados por rupturas teóricas e principalmente metodológicas. 

Conforme Leda (2000, p.9) alfabetização significa a aquisição da escrita enquanto 
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aprendizagem de habilidades para a leitura. Percebemos que a partir desta definição podemos 

compreender o processo de alfabetização como um processo de repetição mecânica e que a 

aquisição da leitura e da escrita estão completamente dissociados.  

Porém, a alfabetização não é um processo isolado e que deve ser seguido do 

letramento, pois segundo Magda Soares (2004)  

 
Letramento é  palavra  e  conceito  recente,  introduzidos  na  linguagem  da 
educação e das  ciências linguísticas  há pouco mais  de duas décadas; seu 
surgimento  pode  ser  interpretado  como  decorrência  da  necessidade  de 
configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e 
da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, 
nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo 
processo de alfabetização (Revista P á t i o, n. 29, fevereiro de 2004). 

 

Assim sendo o Colégio Guairacá reconhecer a alfabetização e o letramento como 

condições necessárias para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita e compreende 

que devem ser acionadas diversas estratégias metodológicas em todas as disciplinas da Matriz 

Curricular, visando atender a diversidade de níveis de conhecimento de leitura e escrita 

apresentados pelos alunos  nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, com 

objetivo de inseri-los com competência no mundo letrado. 

 

15.17.   CONCEPÇÃO DE ESCOLA 

 

Atualmente a escola tem passado por expressivas transformações de caráter social, 

político e econômico, assim a Proposta Pedagógica do Colégio Guairacá fundamenta-se nos 

princípios metodológicos de uma educação contextualizada, interdisciplinar e 

multidisciplinar, com um currículo integrado que compreenda o aluno em sua totalidade, seu 

desenvolvimento afetivo, emocional, físico e cognitivo. 

O Colégio Guairacá acredita em uma escola que desmistifica a verdade única e 

imutável, consolidando o conhecimento científico por meio da relação teoria/prática e através 

do pensamento crítico. Sendo a Escola um espaço privilegiado para o desenvolvimento das 

relações sociais, e é nesse ambiente que a criança e o jovem interagem com grupos de sua 

idade, criam vínculos e laços de convivência, além de desenvolverem habilidades e 

competências para aprimorar seu processo de aprendizagem.  

Para tanto, almejamos uma escola aberta à diversidade, preocupada com a formação 

integral de  nossos  alunos,  capaz  de  formar  cidadãos responsáveis e conscientes de seus 
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deveres para com a sociedade, que valorize o crescimento humano e estudantil de seus alunos 

priorizando sua autoestima e que mantenha uma parceria ativa com a comunidade em prol da 

qualidade do ensino. 

 

15.18.   CONCEPÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR 

 

A educação brasileira tem dedicado muita atenção sobre a gestão do ensino que, 

como um conceito novo, supera o enfoque limitado de administração. A partir do 

entendimento de que os problemas educacionais são complexos, em vista do que demandam 

visão global e abrangente, assim como ação articulada, dinâmica e participativa. 

A gestão da escola se traduz cotidianamente como um “ato político”, que implica a 

tomada de decisão dos atores sociais. Sua construção não pode ser individual e sim coletiva, 

partilhada (BRASIL, 2005e). Essa dinâmica se efetiva como processo de aprendizagem 

político fundamental para a construção de uma cultura de participação e, consequentemente, 

uma escola mais democrática. 
Assim, conforme Luck (2006), essa articulação no sentido de rever a concepção de 

educação, de escola, e da relação escola e sociedade, tem exigido um esforço especial de 

gestão, na organização dos processos socioeducacionais, nos talentos e energia humana, com 

vistas à promoção de experiências de formação dos alunos, para que possam ser críticos e 

participativos na sociedade. 

 

16.  ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O ensino fundamental compõe a educação básica, com duração de nove anos (Del. 

nº03/06 e Del. nº05/06 do CEE). Segundo a LDB/96, este nível de ensino tem por objetivo: 

 

1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

2. A compreensão do ambiente natural e social do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade; 

3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimento e habilidades, e a formação de atitudes e 
valores; 

4. O fortalecimento de vínculos da família, os laços e solidariedade humana 
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  
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O Ensino Fundamental com nove anos de duração, de matrícula obrigatória para as 

crianças a partir dos 06 anos de idade, tem duas fases sequentes com características próprias, 

chamadas de anos iniciais, com cinco anos de duração, em regra para estudantes de 06 a 10 

anos de idade; e anos finais, com quatro anos de duração, para os de 11 a 14  anos. 

            Os objetivos deste nível de ensino intensificam-se, gradativamente, no processo 

educativo, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender - tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo - , e a compreensão do ambiente 

natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade, entre outros. 
O Ensino Fundamental tem caráter obrigatório e se traduz como um direito público 

subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família na sua oferta a todos. 

Os objetivos dessa etapa de ensino, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, devem 

assegurar aos estudantes o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura 

imprescindíveis para a vida em sociedade e os benefícios de uma formação comum, 

independentemente da grande diversidade da população escolar. 

Especialmente em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, os objetivos educacionais 

estão pautados na compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade;  no desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; e nos conhecimentos que 

constituem os componentes curriculares obrigatórios. 

Para entender melhor a situação da educação básica do país,hoje, é preciso remeter-

se, para sua história. A escola, enquanto espaço educativo, não foi organizada para acolher a 

todos. Quando surgiu, era para uma pequena parcela da população. As condições ofertadas 

supriam à necessidade de uma clientela pequena (elite), com interesses comuns. 

No século XX, com a democratização do ensino público, a mesma escola (espaço 

físico) se abre para acolher uma população numerosa, para a qual precisa se adaptar. Sua 

organização permanece a mesma (fila, disciplina, programas curriculares). A tradição escolar 

não se modifica apesar da clientela ser diversificada. 

Hoje, é difícil não pensar na importância da escola. Como afirma Sônia Kramer, a 

escola é como a água, fundamental à vida. A escola pública pensando assim (como a água) 

precisa ser tratada para que todos possam dela se apropriar. 

 No momento da democratização da escola, surge a escola privada, separando as 
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classes, o que, segundo a autora, acarreta em perdas para ambas as classes sociais. Da mesma 

forma, vem o interesse pelo conhecimento sistematizado repassado pela escola, o qual nem 

sempre é apropriado por todos, por fatores inúmeros externos à escola, e também decorrentes 

da forma com esta se estrutura. 

A autora também compara a escola à terra, a qual deveria ser para todos, mas alguns 

não conseguem ter parte neste direito. 

A cultura é considerada o ar no processo educativo, sendo impossível viver sem ter 

acesso a ela, quer pelos clássicos, música, cinema, etc. Todos os elementos citados são 

determinantes pelo fogo, que representa as forças que dão suporte aos demais elementos na 

busca pela mudança, que requer luta, indignação, e principalmente paixão. 

O desenvolvimento do currículo em sala de aula dá-se quando o professor elabora o 

seu planejamento, adequando-o a um grupo específico de alunos. Esse planejamento dá as 

aulas, organização dos conteúdos segundo um cronograma referencial, definição das 

orientações didáticas prioritárias, seleção do material a ser utilizado, planejamento dos 

projetos e sua execução. 

A organização da sala de aula é de autonomia do professor. Esta organização dar-se-

á de modo que o professor possa atender as necessidades de aprendizagem do aluno, 

associando às necessidades a interação do conteúdo. As disposições são as mais variadas, 

dependendo da receptividade da turma, como por exemplo: trabalhos em equipe, ao ar livre, 

seminários, excursões, atividades fora do ambiente escolar, aulas na biblioteca, laboratórios. 

Enfim, todo e qualquer espaço que possa ser explorado e auxilie o desenvolvimento das 

competências propostas. 

Dentre os recursos utilizados pelo professor, como a disposição da sala de aula, há 

outras, como por exemplo, o livro didático, que serve de apoio no encaminhamento 

metodológico. A escolha dos livros didáticos para o ensino fundamental segue as normas 

estabelecidas pelo MEC, sem deixar de lado a análise cuidadosa e criteriosa do livro realizada 

pelos docentes.  

Esses livros são selecionados de acordo com as exigências e necessidades coletivas 

da comunidade escolar, ou seja, um apoio didático que atenda aos propósitos educativos do 

Colégio Guairacá que são fazer das aulas um espaço de construção e participação, no qual o 

professor aparece como mediador do processo produtivo dos alunos que participam 

ativamente na construção do conhecimento e da cidadania competente.  

No Ensino Fundamental do Colégio Guairacá, os alunos possuem carga horária 
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diferenciada para possibilitar a compreensão dos conteúdos através de aulas práticas: Esporte 

Educacional, Robótica, Laboratório de Ciências, Laboratório de Matemática e Oficina de 

Literatura e Redação. 

 

17.   ENSINO MÉDIO  

 
O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado 

por princípios e finalidades que preveem: 
1. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento 

de estudos; 

2. a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este 

como princípio educativo, para continuar aprendendo, de modo a ser 

capaz de enfrentar novas condições deocupação e aperfeiçoamento 

posteriores; 

3. o desenvolvimento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

4. a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos 

presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a 

prática. 

O Ensino Médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar 

possibilidades diversas como preparação geral para o trabalho ou, facultativamente, para 

profissões técnicas; na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica; na 

cultura, como ampliação da formação cultural. 
O Ensino Médio vem sendo identificado como um dos grandes limitadores no 

avanço para uma política educacional pública, que objetiva contribuir para a construção de 

um projeto nacional de desenvolvimento de democracia de massa. Com a crise empregatícia, 

o discurso de que o Ensino Médio deve preparar para o trabalho é substituído pelo discurso do 

“preparar para vida”, o que significa desenvolver competências genéricas e flexíveis de modo 

que os alunos possam se adaptar facilmente às incertezas do mundo contemporâneo.  

Faz-se necessário neste momento uma mão-de-obra diferenciada, a qual não apenas 

obedeça, mas que crie, inove, seja polivalente e multifuncional, que coloque a disposição do 
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proprietário dos meios de produção não só a força de trabalho, seu saber técnico, mas também 

suas capacidades cognitivas, seu conhecimento sensível, seu comportamento, suas 

competências e habilidades.  

Devido às mudanças ocorridas nas últimas décadas, o Ensino Médio foi perdendo sua 

identidade, pois os objetivos dessa etapa de formação do indivíduo foram gradualmente se 

descaracterizando, tanto do ponto de vista da formação para a capacitação do trabalho, bem 

como para a constituição de verdadeiros cidadãos numa sociedade tão heterogênea como a 

nossa. Esse cenário contribui para um dualismo de funções ao Ensino Médio, evidenciando 

uma escola de cultura geral para as classes dirigentes e uma escola do trabalho produtivo e 

alinhado para os jovens das classes populares.  

Para redimensionar nossa escola priorizando “um projeto de ensino médio que supere 

a dualidade entre formação geral e que desloque o foco de seus objetivos do mercado de 

trabalho para a pessoa humana” (Ramos, 2005). (…) É preciso que o Ensino Médio defina 

sua identidade como última etapa da educação básica mediante um projeto que, conquanto 

seja unitário em seus princípios e objetivos desenvolvam possibilidades formativas que 

contemplam as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas dos sujeitos que o 

constituem. (Ramos apud Ciavata, 2004, p.41). 

É visível a necessidade de uma concepção curricular que aproxime essas duas 

funções, ofertando um currículo integrado que sustente uma base sólida de conhecimento para 

uma perspectiva mais ampla em que o resultado esperado seja o aprimoramento da pessoa 

como um todo, favorecendo a continuidade dos estudos e possibilitando uma preparação 

básica para o trabalho.  

Atendendo assim as determinações do Art. 35 da Lei 9394/96 que estabelece o 

Ensino Médio, como etapa final da educação básica, com a duração mínima de três anos, terá 

como finalidade: 

I A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 

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

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

ocupação ou aperfeiçoamento posterior. 

III Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual do pensamento crítico. 

IV A compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos 
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produtivos relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

Artigo 36°: O currículo do Ensino Médio observará o disposto na seção T deste 

capítulo e as seguintes diretrizes. 

I Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, 

das letras e das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, da 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 

cidadania. 

II Adotará metodologia de Ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes.  

III Será incluída uma língua estrangeira, escolhida pela comunidade de escolas. E 

uma segunda, em caráter optativo dentro da disponibilidade da instituição. 

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal 

forma que, ao final do Ensino Médio, o educando demonstre: 

I Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que prendem a produção 

moderna.  

II Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. 

III Domínios dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 

exercício da cidadania. 

§ 2º O Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para 

o exercício de profissões técnicas. 

§ 3º Os cursos de Ensino Médio terão equivalência legal e habilitação ao 

prosseguimento de estudos.   

O Colégio Guairacá enquanto escola integral se apresenta como forma de fornecer 

um salto qualitativo na educação. A ampliação das atividades pedagógicas por meio da 

dinamização da nossa matriz curricular permite desenvolver um processo de ensino - 

aprendizagem dinâmico. No Ensino Médio, a carga horária diferenciada possibilita um estudo 

mais profundo das disciplinas dando maior preparo para o vestibular e ENEM. 

 

18 INCLUSÃO DA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

“A Assembléia Geral solicita ao Secretário-Geral uma mudança no foco do 

programa das Nações Unidas sobre deficiência passando da conscientização para a ação, 

com o propósito de se concluir com êxito uma sociedade para TODOS por volta do ano 
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2010”. 

- Resolução 45/91 Organização das Nações Unidas - ONU 

   

Como solicita a Resolução 45/91 da ONU, deve-se passar para a ação, a busca do 

mundo inclusivo e consequentemente da escola inclusiva significa enfrentar desafios 

permanentes, o Colégio Guairacá enquanto instituição educativa se empenha em conquistar 

para seus educandos uma convivência harmoniosa de TODOS.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) expressa de forma 

detalhada, no seu artigo 58, a garantia ao portador de necessidades especiais ser integrado ao 

ensino regular.  

Artigo 58 - Entende-se por educação especial para efeito desta lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. 

§1º - Haverá quando necessário serviço de apoio especializado, na escola regular, 

para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolares ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível 

a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§3º - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de 0 a 6 anos, durante a Educação Infantil. 

A Constituição Federal e a LDB são claras ao dizerem que o atendimento deve 

acontecer preferencialmente e não exclusivamente na rede regular de ensino. A LDB 

acrescenta que alternativas devem ser adaptadas quando não for possível a integração nas 

classes comuns. 

Também apresentadas abaixo os argumentos principais das pessoas que defendem 

exclusivamente a educação na escola comum. 

I – Todas as crianças têm direito de aprenderem juntas. 

II – As crianças não devem ser subestimadas ou discriminadas excluindo-as ou 

separando-as por causa de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. 

III - Os adultos com deficiência que se descrevem a si mesmos como sobreviventes 

da Educação Especial estão exigindo o fim da discriminação. 

IV - Não existem razões legislativas para separar as crianças na educação. As 

crianças se beneficiam mutuamente com vantagens e benefícios para todos, não 
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necessitam ser protegidas umas das outras. 

V – A investigação mostra que as crianças obtêm proveito acadêmico e social nos 

ambientes integrados. 

VI – Não existe ensino ou assistência em uma escola segregada que não possa ser 

utilizada em uma escola comum. 

VII – Quando a dedicação e o apoio acontecem, a educação inclusiva se transforma 

na maneira mais eficiente de emprego e de recursos educativos. 

VIII – A separação ensina as crianças a serem temerosas ignorantes e alimentar 

prejuízos. 

IX – Todas as crianças necessitam de educação que ajude desenvolver os 

relacionamentos sociais e as prepara para viver no meio de suas sociedades. 

X – Flexibilização e adaptação curricular, em consonância com a proposta 

pedagógica da escola. 

 

Artigo 22 - A organização da proposta pedagógica do Estabelecimento de Ensino 

toma como base as normas e diretrizes curriculares nacionais e estaduais atendendo os 

princípios de flexibilização. 

§ 1° As escolas devem garantir na proposta pedagógica a flexibilização curricular e o 

atendimento pedagógico especializado para atender as necessidades educacionais especiais 

dos alunos. 

Atualmente, novos paradigmas estão se conciliando socialmente vinculados a uma 

concepção das pessoas portadoras de deficiências como seres participativos capazes e 

comprometidos com as mudanças sociais. O papel da educação neste projeto será de 

fundamental importância na medida em que a escola deve ter compromisso com todas as 

minorias e não apenas com as pessoas deficientes. 

A sociedade inclusiva traz implícitas ideias de mobilização de todos os segmentos na 

busca do bem estar das pessoas consideradas deficientes, quebrando barreiras em torno de 

grupos estigmatizados. Somente a inclusão da diversidade humana tem o potencial de reduzir 

o temor e de construir amizade, o respeito e a compreensão. Só a diversidade humana no 

TODOS da pluralidade cultural brasileira pode encontrar formas de valorizar sempre a 

heterogeneidade. 

O Colégio Guairacá prima pela inclusão, um local onde os educandos se encontram, 

se entendem e se reconhecem como parte de um TODO maior e que desenvolvem juntos 
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atividades educativas criativas e desafiadoras, cada um dentro de seus limites, formando 

parcerias indispensáveis ao futuro do nosso país. 

 

19.  PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

A metodologia dialética se baseia na concepção de homem como ser ativo que 

estabelece relações com o meio. O conhecimento não é algo “transferido” ou “depositado” e 

nem “inventado”, mais sim construído na sua relação com os outros e com o mundo. 

Esta teoria do conhecimento se dá em três grandes momentos:  

• Síncrese,  mobilização para o conhecimento,  

• A análise, construção do conhecimento,  

• Elaboração e expressão da síntese do conhecimento – síntese. 

É como afirma Saviani (1992):  

O movimento que vai da síncrese (visão caótica do todo) à síntese (uma rica 
totalidade de determinações e relações numerosas) pela mediação da análise 
(as abstrações e determinações mais simples) constitui uma orientação 
segura tanto para o processo de descobertas de novos conhecimentos 
(método científico) como para o processo de transmissão – assimilação de 
conhecimentos (o método de ensino). 
 

Ou ainda de forma mais simples e em poucas palavras, segundo Inhelder, a 

aprendizagem “é um processo constantemente renovado de síntese entre a continuidade e a 

novidade”. 

O conhecimento acontece no sujeito como resultado de sua ação sobre o mundo. Se o 

aluno não aprende as relações de constituição, o movimento do conceito, pode até repeti-lo 

baseado na autoridade de quem ensinou, seja numa perspectiva conservadora ou progressista, 

esta geralmente se fundamenta na linguagem verbal. Porém, para um conhecimento mais 

efetivo, o sujeito deve superar os processos mentais inferiores de recordação, reconhecimento 

e associação, tendo em vista operações superiores. 

Uma das tarefas básicas do educador é fazer pensar, propiciar a reflexão crítica e 

coletiva em sala de aula. Esta atividade pedagógica é que possibilita processos mentais 

superiores. O desafio é conseguir realizar atividades significativas, interativas, reflexivas. 

Como o conhecimento é algo que se dá em nível consciente, em qualquer dos tipos 

de ação, há a coordenação do pensamento. 

O que importa é o tipo de atividade a ser desenvolvida em sala, o grau de concretude 
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da atividade proposta para o sujeito. Esta pode ser favorecida pela maneira como o professor 

trabalha o conteúdo e ainda pelas experiências posteriores dos alunos com o objetivo do 

conhecimento. 

O aluno não vai conhecer só porque recebeu através de seus sentidos, estímulos, isto 

é, estímulos necessários, eles devem ser suficientes. Deve haver atividade consciente do 

sujeito. 

A relação do sujeito com a realidade é mediada por conceitos, que funcionam como 

“pontes”, “trilhas”, filtros (a própria percepção é marcada por eles). 

A construção do conhecimento é sempre do sujeito, mais nunca só dele, se dá sempre 

através de uma mediação social. Quanto menor a necessidade de mediação, maior o grau de 

autonomia do sujeito. 

É nesse contexto que aparece a figura do educador como mediador da prática 

educativa e pedagógica. A prática educativa e a prática pedagógica, por si, já fazem 

mediações, são meios pelos quais a arte, a espiritualidade, a ética, a cultura e a ciência 

(conhecimentos objetivamente constituídos) chegam aos educandos.  

Para isso, em primeiro lugar, há a necessidade do educador no papel de mediador 

entre a experiência cultural em geral e o educando, servindo-se de diversos instrumentos, 

auxiliar o educando a assimilar a herança cultural do passado, para, ao mesmo tempo, 

incorporá-la e superá-la, reinventando-a. Ao aprender, assimilamos a herança cultural do 

passado e, ao mesmo tempo, adquirimos recursos para superá-la e reinventá-la.  

Conforme Piaget, (1986): “O conhecimento deriva da ação... Conhecer é agir e 

transformar”. O educador, em sua ação, serve a esse processo.  

 

20.  AVALIAÇÃO 

 

A avaliação serve à finalidade da ação, a qual ela está vinculada. Se esta avaliando a 

aprendizagem, ela serve à busca do melhor resultado da aprendizagem que está sendo 

processada pelos educandos, ou seja, a avaliação da aprendizagem na escola serve à pratica 

educativa e à prática de ensino, subsidiando a busca de determinados resultados, que são seus 

objetivos . 

A avaliação do rendimento escolar tem por objetivo oferecer indicadores de 

desempenho para tomada de decisões no âmbito do próprio Colégio. 

A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade do 
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Colégio será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como objetivos: 

� Diagnosticar e registrar os processos do desenvolvimento do aluno e suas 

dificuldades; 

� Possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem;  

� Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 

� Orientar as atividades de planejamento e replanejamento curriculares. 

 

A avaliação não se limita a aquisição de conhecimentos. A avaliação considera 

também habilidades, interesses, atitudes e valores, é um processo holístico, global, integral. 

Deve considerar o aluno em diferentes dimensões: comunicativa, cognitiva, valorativa e 

afetiva. O corpo docente do Colégio Guairacá compreende que a avaliação deve ser contínua, 

integral, sistemática, interpretativa, participativa e formativa. 

A avaliação é o processo de verificação de domínio de atitudes e conhecimentos 

adquiridos pelo aluno em sua trajetória educativa e no seu cotidiano. A avaliação pressupõe 

um proceder metodológico coerente, estabelecendo um paralelismo entre as atividades de 

aprendizagem, a produção pessoal do aluno e as atividades de avaliação.  

Ao corpo docente cabe selecionar e diversificar meios para avaliar o desempenho dos 

alunos e realizar reflexão sobre as avaliações elaboradas. Haverá um esforço de dignificar os 

processos de avaliação por entendê-los ligados a melhoria do padrão da qualidade de ensino. 

Não podemos também, deixar de citar os aspectos legais os quais norteiam e validam 

as suas ações, por isso descrevemos abaixo o que afirma a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96, CAPÍTULO II – Da Educação Básica, Seção I – Das 

Disposições Gerais, Art. 24, incisos V e VI: 

 

V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
a) a avaliação contínua e cumulativa do desempenho, com prevalência dos aspectos 

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

b) possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, 

para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de 
ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento no total de horas letivas 

para aprovação. 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

67 

Não poderíamos deixar de citar a deliberação 007/99 do CEE, que trata também da 

avaliação e nos traz normas gerais para sua regulamentação. 

Art. 1° A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo 
qual o professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de seu 
próprio trabalho, com as finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo 
de aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus resultados e 
atribuir-lhes valor. 

 
Ainda de acordo com o Regimento Escolar do Colégio, “os resultados das 

avaliações serão computados bimestralmente e expressos em notas, por disciplina, de zero a 

dez sendo que o rendimento mínimo exigido será sete”. 

Após as avaliações bimestrais o aluno terá a oportunidade de rever e retomar 

conteúdos básicos do bimestre, através da semana de Recomposição de Conteúdos, na qual os 

professores propiciam aos alunos uma retomada desses conteúdos, através de atividades de 

revisão e tira-dúvidas, aplicando então uma nova avaliação, dando aos alunos uma forma 

diferenciada de compreender os conteúdos até então não apreendidos. Será computada 

bimestralmente a nota mais alta, levando em consideração a avaliação bimestral e a avaliação 

de recomposição. 

Ao aluno que obtiver nota bimestral 7,0 ou superior a 7,0, será facultativo a 

realização da avaliação de recomposição. Contudo, a semana de Recomposição de Conteúdos 

é de frequência obrigatória a todos os alunos independente da nota bimestral. 

Para calculo da média anual será usada a seguinte fórmula: 

 

MA=(1°B.+2°B.+3°B.+4°B.) = 7,0 (sete inteiros) 

                                                            4 

Também prevê o Regimento Escolar a oportunidade do exame final. Desta forma o 

aluno que não obtiver a média 7,0 (sete inteiros), poderá prestar o exame final desde que 

tenha na soma de suas avaliações bimestrais, obtido média igual ou superior a 4,0 (quatro 

inteiros). Neste caso será utilizada a seguinte fórmula: 

PF+MA=5,0 (cinco inteiros) 

                                             2 

Em qualquer um dos casos para que a aprovação se consolide o aluno deverá ter 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento). 

Repensar a avaliação, buscar uma prática que contribua efetivamente para formação 

integral do educando e possibilite a sua participação na sociedade reconhecendo seus direitos 
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e deveres, é realmente o grande desafio que nos é dado. 

 

20.1  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional tem como objetivo principal um processo de reflexão que 

tem como consequência levar à instituição a assumir efetiva responsabilidade por sua gestão 

política, acadêmica e científica e determinar as suas prioridades. 

A avaliação não pode ser vista hoje apenas como uma exigência legal. Mas como 

uma situação inerente e uma condição única para a construção e o aprimoramento de uma 

prática de democratização e participação que levará a construção de cidadãos articulados com 

a sociedade e as exigências do mercado de trabalho. A avaliação “precisa ser espelho e 

lâmpada, não apenas espelho. Precisa não apenas refletir a realidade, mas iluminá-la, 

criando enfoques, perspectivas, mostrando relações, atribuindo significado” (ABRAMS 

apud  RISTOFF, 1995). 

Neste sentido é necessário o incentivo à avaliação institucional, condicionada as 

reformas curriculares ou reformas de conteúdos de unidades de ensino, promovendo as 

necessárias alterações no Projeto Político Pedagógico. Assim sendo, se torna necessário 

trabalhar a construção e uma cultura de avaliação, incorporada às ações institucionais e desta 

forma ter certeza da fidedignidade dos resultados obtidos. 

Quando se conduz bem este processo ele proporcionará a instituição manter um 

processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho pedagógico e administrativo e se 

transforma em um instrumento importante para o planejamento da gestão e sustentação de um 

processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

A avaliação institucional caracteriza-se ser uma pesquisa-ação, que ao mesmo tempo 

em que processa um diagnóstico da realidade estrutural e contextual da instituição serve como 

ferramenta de aperfeiçoamento de sua qualidade. O resultado deste processo conduz a 

encaminhamentos seguros da instituição como afirma Belloni (2000) “a avaliação 

institucional visa ao aperfeiçoamento da qualidade da educação, isto é, do ensino, da 

aprendizagem e da gestão institucional, com a finalidade de transformar a escola atual em 

uma instituição comprometida com a aprendizagem de todos e com a transformação da 

sociedade”. 

Portanto, o Colégio Guairacá entende a avaliação institucional como processo de 

autoconhecimento que pode conduzir à melhoria qualitativa do funcionamento da instituição, 
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de suas ações administrativas e pedagógicas em todos os seus processos. 

Esta avaliação será realizada por meio de procedimentos pedagógicos, 

administrativos e financeiros do Colégio, com a participação de avaliadores internos, assim 

como de externos de reconhecida competência e credibilidade junto aos meios educacionais. 

 

21 MARCO OPERACIONAL 

 

21.1 PARCERIAS 

 

PARCERIA PEDAGOGICA DOS CURSOS DE LICENCIATURA E BACHARELADO DA 

FACULDADE GUAIRACA COM O COLEGIO GUAIRACA 

  

Como complementação do conhecimento teórico, os acadêmicos da Faculdade 

Guairacá, terão oportunidade de analisar o processo educativo no Colégio Guairacá – EFM. A 

parceria tem como objetivo promover um atendimento individualizado aos alunos, resultando 

em melhor aprendizado e em qualidade na educação. Sendo assim, mediante a realidade 

observada, os acadêmicos das Licenciaturas e demais cursos, estarão, posteriormente, 

socializando seus conhecimentos, adquiridos na prática. Estas atividades denominadas na 

Matriz Curricular como “atividades teórico- praticas” poderão ser desenvolvidas em forma de 

projetos de cursos de extensão ou de práticas profissionais devidamente comprovadas. Estas 

atividades terão regulamento elaborado e aprovado pelo Instituto Superior de Educação ISE – 

FAG. 

O estágio supõe uma relação pedagógica entre um profissional em atuação e o 

acadêmico que está em período de estágio, com auxilio de seus professores como 

orientadores.  

Os estágios supervisionados terão necessariamente que transcender a sala de aula 

para o conjunto do ambiente escolar e da própria educação escolar, envolvendo uma 

articulação com os órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino. Desta forma o 

estagio curricular supervisionado de ensino é entendido como o tempo de aprendizagem que, 

através de um período de permanência, alguém se demora em algum lugar ou oficio para 

aprender a sua prática, e depois exercer uma profissão ou oficio. 

Assim, o estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre um 

profissional reconhecido em um ambiente institucional e um aluno estagiário. Este momento 
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deverá servir para o aluno estagiário desenvolver práticas que lhe permitam analisar, avaliar e 

refletir sobre a prática educacional no cotidiano escolar. O desenvolvimento da prática será 

acompanhado pelo supervisor de campo e coordenador de estágio.  

 

21.2 ATIVIDADES  

 

DO CONSELHO ESCOLAR 

  

Art.8º O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza deliberativa, consultiva, 

avaliativa e fiscalizadora sobre a organização e a realização do trabalho pedagógico e 

administrativo do estabelecimento do ensino, em conformidade com a legislação educacional 

vigente. 

Art. 9º O Conselho Escolar é composto por representantes da comunidade escolar. 

Sendo presidido por seu membro nato, o (a) diretor (a) escolar. 

§ 1º - A comunidade escolar é compreendida como conjunto dos profissionais da 

educação atuantes no estabelecimento de ensino, alunos devidamente matriculados e 

freqüentando regularmente, pais e/ ou responsáveis pelos alunos. 

Art.10º O Conselho Escolar poderá eleger seu vice – presidente dentre os membros 

que o compõem, maiores de 18 (dezoito) anos. 

Art.11º O Conselho Escolar tem como principal atribuição, aprovar e acompanhar a 

efetivação do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino. 

Art.12° Os representantes do Conselho Escolar são escolhidos entre seus pares, 

mediante o processo eletivo, de cada segmento escolar, garantindo-se a representatividade dos 

níveis e modalidades de ensino.  

Parágrafo Único- As eleições dos membros do Conselho Escolar, titulares e 

suplentes, realizar-se-ão em reunião de cada segmento convocada para este fim, para um 

mandato de 2(dois) anos, admitindo-se  uma única reeleição consecutiva. 

Art. 13° O Conselho Escolar, de acordo com o princípio da representatividade e da 

proporcionalidade, é constituído pelos seguintes conselheiros: 

I. Diretor (a); 

II.  Representante da equipe pedagógica; 

III.  Representante da equipe docente (professores); 

IV.  Representante da equipe técnico- administrativa; 
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V. Representante da equipe auxiliar operacional; 

VI.  Representante dos discentes (alunos); 

VII.  Representante dos pais ou responsável pelo aluno; 

VIII.  Representante do Grêmio Estudantil 

Art.14º O Conselho Escolar é regido por Estatuto próprio, aprovado por  2/3 (dois 

terços) de seus integrantes. 

 

DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

  

O principal objetivo do Grêmio Escolar é representar os alunos perante a direção da 

escola. O Grêmio Estudantil é uma verdadeira aula de democracia, onde são evidenciados 

lideres que se sobressaem no processo eleitoral com características próprias de verdadeiros 

gestores. 

Após as eleições o Grêmio se estrutura por cargos e departamentos para os quais os 

demais alunos podem fazer parte. 

O Grêmio possui atribuições para ser o representante pleno em exercício, para 

defender os interesses e os direitos individuais e coletivos do corpo discente:  

• Incentivar a cultura literária, artística, física, moral, religiosa, intelectual e 

desportiva dos estudantes e de seus membros;  

• Promover a união de classe, fortalecer o espírito de solidariedade humana, 

desenvolvendo nos associados os sadios princípios de organização e disciplina, 

de iniciativa e liderança em geral; 

• Promover a coordenação entre administradores, professores, funcionários e 

estudantes do colégio; 

• Coordenar a formação do jovem para que o mesmo possa desempenhar o papel 

que lhe cabe na vida administrativa e social do país;  

• Pugnar pela adequação do ensino às reais necessidades da juventude e do povo, 

bem como pelo ensino público e gratuito; 

• Lutar pela democracia permanente através dos direitos de participação nos fóruns 

deliberativos adequados; 

• Promover a política estudantil e a conscientização dos alunos do colégio, sem 

alienação; 

• Pugnar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades 
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fundamentais do homem, sem distinção de cor, raça, sexo, nacionalidade, 

convicção, política e religiosa.  

Art. 20° O Grêmio Estudantil é o órgão máximo de representação dos estudantes do 

estabelecimento de ensino, com objetivo de defender os interesses individuais e coletivos dos 

alunos, incentivando a cultura literária, artística e desportiva de seus membros. 

Parágrafo Único – o Grêmio Estudantil é regido por Estatuto próprio, aprovado e 

homologado em assembléia geral, convocado especificamente para este fim. 

 

DA EQUIPE DE DIREÇÃO 

 

Art. 15º A direção escolar é composta pelo diretor (a) e diretor (a) auxiliar. 

Art.16º A função do diretor (a) é a de assegurar o alcance dos objetivos educacionais 

definidos no Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino. 

Art.17º Compete ao diretor (a): 

I. Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor; 

II.  Responsabilizar-se pelo patrimônio escolar; 

III.  Coordenar a elaboração e acompanhar a implementação do Projeto Político 

Pedagógico da escola, construído coletivamente e aprovado pelo Conselho Escolar; 

IV.  Coordenar e incentivar a qualificação permanente dos profissionais da 

educação; 

V. Implementar a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, em 

observância às Diretrizes Curriculares Nacionais; 

VI.  Coordenar a elaboração do Plano de Ação no estabelecimento de ensino e 

submetê-lo à aprovação do Conselho Escolar 

VII.  Convocar e presidir as reuniões do conselho escolar, dando encaminhamento às  

decisões tomadas coletivamente; 

VIII.  Elaborar os planos de aplicação financeira sob sua responsabilidade; 

IX.  Definir os requerimentos de matricula; 

X. Elaborar o calendário escolar, de acordo com as orientações da SEED, 

submetê-lo à apreciação do Conselho Escolar encaminhá-lo ao NRE para homologação; 

XI.  Assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula e horas-atividade 

estabelecidos; 

XII.  Promover grupos de trabalhos e estudos ou comissões encarregadas de estudar 
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e propor alternativas para atender os problemas de natureza pedagógico-administrativa no 

âmbito escolar; 

XIII.  Propor à Secretaria de Estado da Educação via Núcleo Regional de Educação, 

após aprovação do Conselho Escolar, alterações na oferta de ensino e abertura ou fechamento 

de cursos; 

XIV.  Participar e analisar da elaboração dos Regulamentos Internos e encaminhá-los 

ao conselho escolar par aprovação; 

XV. Supervisionar a cantina comercial e o preparo da merenda escolar, quanto ao 

cumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente relativas a exigências sanitárias e 

padrões de qualidade  nutricional; 

XVI.  Presidir o Conselho de Classe, dando encaminhamento às decisões tomadas 

coletivamente; 

XVII.  Definir o horário e escalas de trabalho da equipe técnico-administrativo 

e equipe auxiliar operacional; 

XVIII.  Articular processos de integração da escola com a comunidade; 

XIX.  Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem 

inseridos no Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino, juntamente com a 

comunidade escolar; 

XX. Cooperar com o cumprimento das orientações técnicas de vigilância sanitária e 

epidemiológica; 

XXI.  Disponibilizar espaço físico adequado quando da oferta de Serviços e Apoios 

Pedagógicos Especializados, nas diferentes áreas da Educação Especial; 

XXII.  Assegurar a realização do processo de avaliação institucional do 

estabelecimento de ensino; 

XXIII.  Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 

funcionários e família; 

XXIV.  Manter e promover o relacionamento cooperativo de trabalho com seus 

colegas, com alunos, pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

XXV.  Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

 

Art.18º compete ao (à) diretor (a) auxiliar assessorar o (a) diretor(a) em todas as suas 

atribuições e substituí-lo (a) na sua falta ou por algum impedimento. 

Art. 19° Os Órgãos Colegiados de representação da comunidade escolar estão 
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legalmente instituídos por Estatutos e Regulamentos próprios. 

 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 21° O Conselho de Classe é o órgão colegiado da natureza consultiva e 

deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político Pedagógico 

da escola e no Regimento Escolar, com a responsabilidade de analisar as ações educacionais, 

indicando alternativas que busquem garantir a efetivação do processo ensino aprendizagem. 

Art. 22° A finalidade da reunião do Conselho de Classe, após analisar as informações 

e dados apresentados, é a de intervir em tempo hábil no processo ensino e aprendizagem, 

oportunizando ao aluno formas diferenciadas de apropriar-se dos conteúdos curriculares 

estabelecidos. 

Parágrafo Único – É da responsabilidade da equipe pedagógica organizar as 

informações e dados coletados a serem analisados no Conselho de Classe. 

Art. 23° Ao Conselho de Classe cabe verificar se os objetivos, conteúdos, 

procedimentos metodológicos, avaliativos e relações estabelecidas na ação pedagógico-

educativa, estão sendo cumpridas de maneira coerente com o Projeto Político Pedagógico do 

estabelecimento de ensino. 

Art. 24° O Conselho de Classe constitui-se em um espaço de reflexão pedagógica, 

onde todos os sujeitos do processo educativo, de forma coletiva, discutem alternativas e 

propõem ações educativas eficazes que possam vir a sanar necessidades/dificuldades 

apontadas no processo ensino e aprendizagem. 

Art. 25° O Conselho de Classe é constituído pelo (a) diretor (a) e/ou diretor (a) 

auxiliar, pela equipe pedagógica, por todos os docentes e os alunos representantes que atuam 

numa mesma turma e/ou série, por meio de: 

I- Pré-Conselho de Classe com toda a turma em sala de aula, sob a coordenação do 

professor representante de turma e/ou pelo(s) pedagogo(s); 

II-  Conselho de Classe Integrado, com a participação da equipe de direção, da 

equipe pedagógica, da equipe docente, da representação facultativa de alunos e 

pais de alunos por turma e/ou série. 

 

Art. 26° A convocação, pela direção, das reuniões ordinárias ou extraordinárias do 

Conselho de Classe, deve ser divulgada em edital, com antecedência de 48 (quarenta e oito) 
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horas. 

Art. 27° O Conselho de Classe reunir-se-á ordinariamente em datas previstas em 

calendário escolar e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. 

Art. 28° As reuniões do Conselho de Classe serão lavradas em Livro Ata, pelo (a) 

secretario (a) da escola, como forma de registro das decisões tomadas. 

Art. 29° Serão atribuições do Conselho de Classe: 

I- Analisar as informações sobre os conteúdos curriculares, encaminhamentos 

metodológicos e práticas avaliativas que se referem ao processo ensino e 

aprendizagem; 

II-  Propor procedimentos e formas diferenciadas de ensino e de estudos para a 

melhoria do processo ensino aprendizagem; 

III-   Estabelecer mecanismos de recuperação de estudos, concomitantes ao processo 

de aprendizagem, que atendam às reais necessidades dos alunos, em consonância 

com a Proposta Pedagógica Curricular da escola; 

IV-   Acompanhar o processo de avaliação de cada turma, devendo debater e analisar 

os dados qualitativos e quantitativos do processo ensino e aprendizagem; 

V- Atuar com co-responsabilidade na decisão sobre a possibilidade do avanço do 

aluno para série/etapa subseqüente ou retenção, após a apuração dos resultados 

finais, levando em consideração o desenvolvimento integral do aluno; 

VI-   Receber pedidos de revisão de resultados finais até 72 (setenta e duas) horas 

úteis após sua divulgação em edital. 

 

DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

Art. 30º A equipe pedagógica é responsável pela coordenação, implantação e 

implementação no estabelecimento de ensino das Diretrizes Curriculares definidas no Projeto 

Político  Pedagógico e no Regimento Escolar. 

Art. 31° A equipe pedagógica é composta por professores graduados em Pedagogia. 

Art. 32° Compete à equipe pedagógica: 

•••• Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do Projeto Político 

Pedagógico e do Plano de Ação do estabelecimento de ensino; 

•••• Orientar a comunidade escolar na construção de um processo pedagógico, em 

uma perspectiva democrática; 
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•••• Participar e intervir, junto à direção, na organização do trabalho pedagógica 

escolar, no sentido de realizar a função social e a especificidade da educação 

escolar; 

•••• Coordenar a construção coletiva e a efetivação da proposta pedagógica curricular 

do estabelecimento de ensino, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais; 

•••• Orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente junto ao 

coletivo de professores de estabelecimento de ensino; 

•••• Acompanhar o trabalho docente, quanto às reposições de horas-aulas aos 

discentes; 

•••• Promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo para reflexão e 

aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógicos visando à elaboração 

de propostas de intervenção para a qualidade de ensino para todos; 

•••• Participar de elaboração de projetos de formação continuada dos profissionais do 

estabelecimento de ensino, que tenham como finalidade a realização e o 

aprimoramento do trabalho pedagógico escolar; 

•••• Organizar, junto à direção da escola, a realização dos Pré-Conselhos e dos 

Conselhos de Classe, de forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação 

sobre o trabalho pedagógico desenvolvido no estabelecimento de ensino; 

•••• Coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas de intervenção 

decorrentes das decisões do Conselho de Classe; 

•••• Subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo de professores do 

estabelecimento de ensino, promovendo estudos sistemáticos, troca de 

experiências, debates e oficinas pedagógicas; 

•••• Organizar a hora atividade dos professores do estabelecimento de ensino, de 

maneira a garantir que esse espaço-tempo seja de efetivo trabalho pedagógico; 

•••• Proceder à análise dos dados do aproveitamento escolar de forma a desencadear 

um processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com 

vistas a promover a aprendizagem de todos os alunos; 

•••• Coordenar o processo coletivo de elaboração e aprimoramento do Regimento 

Escolar, garantindo a participação democrática de toda a comunidade escolar; 

•••• Participar do Conselho Escolar, junto a um representante do seu segmento, 

subsidiando teórica e metodologicamente as discussões e reflexões acerca da 
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organização e efetivação do trabalho pedagógico escolar; 

•••• Coordenar a elaboração de critérios para aquisição; empréstimo e seleção de 

materiais; equipamentos e/ou livros de uso didático-pedagógico, a partir do 

Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; 

•••• Participar da organização pedagógica da biblioteca do estabelecimento de ensino, 

assim como do processo de aquisição de livros, revistas, fomentando ações e 

projetos de incentivo à leitura; 

•••• Acompanhar as atividades desenvolvidas nos Laboratórios de Química, Física e 

Biologia e de Informática; 

•••• Propiciar o desenvolvimento da representatividade dos alunos e de sua 

participação nos diversos momentos e Órgãos Colegiados da Escola; 

•••• Coordenar o processo democrático de representação docente de cada turma; 

••••  Colaborar com a direção na distribuição das aulas; 

•••• Coordenar, junto à direção, o processo de distribuição de aulas e disciplinas, a 

partir de critérios legais, didático-pedagógicos e do Projeto Político-Pedagógico 

do estabelecimento de ensino; 

•••• Acompanhar os estagiários das instituições de ensino superior quanto às 

atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento de ensino; 

•••• Promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as 

formas de discriminação, preconceito e exclusão social; 

•••• Coordenar a análise de projetos a serem inseridos no Projeto Político Pedagógico 

do estabelecimento de ensino; 

•••• Acompanhar o processo de avaliação institucional do estabelecimento de ensino; 

•••• Participar na elaboração de Regulamento de uso dos espaços pedagógicos; 

•••• Orientar, coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático-

pedagógicos referentes à avaliação processual e aos processos de classificação, 

reclassificação, aproveitamento de estudos, adaptação, conforme legislação em 

vigor; 

•••• Organizar as reposições de aulas, acompanhando junto à direção as reposições de 

dias, horas e conteúdos aos discentes; 

•••• Orientar, acompanhar e vistar periodicamente os Livros de Registro de Classe. 

•••• Organizar registros de acompanhamento da vida escolar do aluno; 
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•••• Organizar registros para o acompanhamento da prática pedagógica dos 

profissionais do estabelecimento de ensino; 

•••• Solicitar autorização dos pais ou responsáveis para realização da Avaliação 

Educacional do Contexto Escolar, a fim de identificar possíveis necessidades 

educacionais especiais; 

•••• Coordenar e acompanhar o processo de Avaliação Educacional no Contexto 

Escolar, para os alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, visando 

encaminhamento aos serviços e apoios especializados da Educação Especial, se 

necessário; 

•••• Acompanhar os aspectos de socialização e aprendizagem dos alunos, realizando 

contato com a família com o intuito de promover ações para o seu 

desenvolvimento integral; 

•••• Acompanhar a frequência escolar dos alunos, contatando as famílias e 

encaminhando-os aos órgãos competentes, quando necessários; 

•••• Acionar serviços de proteção à criança e ao adolescente, sempre que houver 

necessidade de encaminhamentos; 

•••• Orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos alunos com necessidades 

educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, adaptações físicas e curriculares 

e no processo de inclusão na escola; 

•••• Manter contato com os professores dos serviços e apoios especializados de 

alunos com necessidades educacionais especiais, para intercâmbio de 

informações e trocas de experiências, visando à articulação do trabalho 

pedagógico entre Educação Especial e ensino regular; 

•••• Assegurar a realização do processo de avaliação institucional do estabelecimento 

de ensino; 

•••• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com colegas, alunos, 

pais e demais segmentos da comunidade escolar; 

•••• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 

•••• Elaborar seu Plano de Ação; 

•••• Cumprir e fazer o disposto no Regimento Escolar. 
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DA PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

 

O Psicólogo Escolar, dentro de suas especificidades profissionais, atua segundo  o 

Conselho Federal de Psicologia, no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, 

justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito 

à dignidade e integridade do ser humano. 

O Psicólogo Educacional atua no âmbito da educação, nas instituições formais ou 

informais. Colabora para a compreensão e para a mudança do comportamento de educadores 

e educandos, no processo de ensino aprendizagem, nas relações interpessoais e nos processos 

intrapessoais, referindo-se sempre as dimensões política, econômica, social e cultural. Realiza 

pesquisa, diagnóstico e intervenção psicopedagógica individual ou em grupo. Participa 

também da elaboração de planos e políticas referentes ao Sistema Educacional, visando 

promover a qualidade, a valorização e a democratização do ensino.  

Compete ao Psicólogo Educacional: 

I- Colaborar com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da 

Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus 

papéis.  

II-  Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a 

superação de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das 

equipes e ao crescimento individual de seus integrantes.  

III-  Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, 

professores, técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a 

prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que possam 

bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-

realização e o exercício da cidadania consciente.  

IV-  Elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relação 

professor-aluno, em situações escolares específicas, visando, através de 

uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia 

de ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento.  

V-  Planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas a compreensão de 

processo ensino-aprendizagem e conhecimento das características 

Psicossociais da clientela, visando a atualização e reconstrução do projeto 

pedagógico da escola, relevante para o ensino, bem como suas condições 
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de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a 

atuação crítica do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar 

programas educacionais completos, alternativos, ou complementares.  

VI-  Participar do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e 

políticas educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam 

respeito aos processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem e das 

relações interpessoais, bem como participa da constante avaliação e do 

redirecionamento dos planos, e praticas educacionais implementados.  

VII-  Desenvolver programas de orientação profissional, visando um melhor 

aproveitamento e desenvolvimento do potencial humano, fundamentados 

no conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das 

relações do mercado de trabalho.  

VIII-  Diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e 

encaminhar, aos serviços de atendimento da comunidade, aqueles que 

requeiram diagnostico e tratamento de problemas psicológicos específicos, 

cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando 

sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade.  

IX-  Supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional. 

 

DA EQUIPE DOCENTE 

 

Art.33° A equipe docente é constituída de professores regentes, devidamente 

habilitados. 

Art.34°Compete aos docentes: 

• Participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico do estabelecimento de ensino, construído de forma coletiva e 

provado pelo Conselho Escolar; 

• Elaborar, com a equipe pedagógica, a proposta pedagógica curricular do 

estabelecimento de ensino, em consonância com o Projeto Político Pedagógico e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

• Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos 

livros e materiais didáticos, em consonância com o Projeto Político Pedagógico 

do estabelecimento de ensino; 
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• Elaborar seu Plano de Trabalho Docente; 

• Desenvolver as atividades de sala de aula, tendo em vista a apreensão crítica do 

conhecimento pelo aluno; 

• Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, 

quando se fizer necessário, a fim de cumprir o calendário escolar, resguardando 

prioritariamente o direito do aluno; 

• Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se 

de instrumentos e formas diversificadas de avaliação, previstas no Projeto 

Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; 

• Promover o processo de recuperação concomitante de estudos para os alunos, 

estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do 

período letivo; 

• Participar do processo de avaliação educacional no contexto escolar dos alunos 

com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e 

acompanhamento do pedagogo, com vistas à identificação de possíveis 

necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento aos serviços e 

apoios especializados da Educação Especial, se necessário; 

• Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, 

com vistas ao melhor desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem; 

• Participar de reuniões, sempre que convocado pela direção; 

• Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em 

decorrência de diferenças físicas, étnicas, de gênero e orientação sexual, de 

credo, ideologia, condição sócio-cultural, entre outras; 

• Viabilizar a igualdade de condições para permanência do aluno na escola, 

respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada 

aluno, no processo de ensino e aprendizagem; 

• Participar de reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, a fim 

de realizar ajustes ou modificações no processo de intervenção educativa; 

• Estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação 

artística; 

• Participar ativamente dos Pré-Conselhos e Conselhos de Classe, na busca de 

alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, 
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responsabilizando-se pelas informações prestadas e decisões tomadas, as quais 

serão registradas e assinadas em Ata; 

• Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e o pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; 

• Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregularidade à 

equipe pedagógica; 

• Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e horas-

atividade estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados 

ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

•  Cumprir suas horas-atividade no âmbito escolar, dedicando-as a estudos, 

pesquisas e planejamentos de atividades docentes, sob orientação da equipe 

pedagógica; 

• Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe 

pedagógica e secretaria escolar, deixando-os disponíveis no estabelecimento de 

ensino; 

• Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade; 

• Desempenhar o papel de representante de turma, contribuindo para o 

desenvolvimento do processo educativo; 

• Dar cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação educacional em 

vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da prática 

profissional e educativa; 

• Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem 

inseridos no Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; 

• Comparecer ao estabelecimento de ensino nas horas de trabalho ordinárias que 

lhe forem atribuídas e nas extraordinárias, quando convocado; 

• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 

• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

• Participar da avaliação institucional, conforme orientação da mantenedora; 

• Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento escolar. 
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DA EQUIPE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E DOS  

ASSISTENTES DE EXECUÇÃO 

 

Art. 35° A função de técnicos administrativos é exercida por profissionais que atuam 

nas áreas da secretaria e biblioteca do estabelecimento de ensino. 

Art. 36° A função de assistente de execução é exercida por profissional que atua no 

laboratório de Química, Física, Anatomia e Biologia do estabelecimento de ensino. 

Art. 37° O técnico administrativo que atua na secretaria como secretário (a) escolar é 

indicado pela direção do estabelecimento de ensino. 

Parágrafo Único – O serviço da secretaria é coordenado e supervisionado pela 

direção. 

Art. 38° Compete ao Secretário Escolar:  

•••• Conhecer o Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; 

•••• Cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas da SEED, 

que regem o registro escolar do aluno e a vida legal do estabelecimento de 

ensino; 

•••• Distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria aos demais técnicos 

administrativos; 

•••• Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada; 

•••• Organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções 

normativas, ordens de serviços, ofícios e demais documentos; 

•••• Efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, 

transferência e conclusão de curso; 

•••• Elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados as 

autoridades competentes; 

•••• Encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser 

assinados; 

•••• Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de 

forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da 

regularidade da vida escolar do aluno e da autenticidade dos documentos 

escolares; 

•••• Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, 
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respondendo por qualquer irregularidade; 

•••• Manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado; 

•••• Organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da 

escola, referentes à sua estrutura e funcionamento; 

•••• Atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando 

informações e orientações sobre a legislação vigente e a organização e 

funcionamento do estabelecimento de ensino, conforme disposições do 

Regimento Escolar; 

•••• Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da 

secretaria; 

•••• Orientar os professores quanto ao prazo de entrega do Livro Registro de Classe 

com os resultados da frequência e do aproveitamento escolar dos alunos; 

•••• Cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes as atividade administrativas da 

secretaria, quanto ao registro escolar do aluno referente à documentação 

comprobatória, de adaptação, aproveitamento de estudos, classificação, 

reclassificação e regularização de vida escolar; 

•••• Organizar o livro ponto de professores e funcionários, encaminhando ao setor 

competente a sua frequência, em formulário próprio; 

•••• Secretariar os Conselhos de Classe e reuniões, redigindo as respectivas Atas; 

•••• Conferir, registrar e/ou patrimoniar materiais e equipamentos recebidos; 

•••• Comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na 

secretaria da escola; 

•••• Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convidado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional de sua função; 

•••• Organizar a documentação dos alunos matriculados no ensino extracurricular; 

•••• Manter atualizado o Sistema de Controle e remanejamento dos Livros Didáticos; 

•••• Fornecer dados estatísticos inerentes as atividades da secretaria escolar, quando 

solicitado; 

•••• Participar da avaliação institucional; 

•••• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 
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•••• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

•••• Participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as 

específicas da sua função. 

 

Art. 39° Compete aos técnicos administrativos que atuam na secretaria, sob a 

coordenação do (a) secretário (a): 

•••• Cumprir as obrigações inerentes ás atividades administrativas da secretaria, 

quanto ao regimento escolar do aluno referente à documentação comprobatória, 

necessidades de adaptação, aproveitamento de estudos, progressão parcial, 

classificação, reclassificação e regularização de vida escolar; 

•••• Atender a comunidade escolar e demais interessados, prestando informações e 

orientações; 

•••• Cumprir a escala de trabalho que lhe for previamente estabelecida; 

•••• Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional de sua função; 

•••• Controlar a entrada e saída de documentos escolares, prestando informações 

sobre os mesmos a quem de direito; 

•••• Organizar, em colaboração com o (a) secretário (a) escolar, o serviços do seu 

setor; 

•••• Efetivar os registros na documentação oficial como Ficha Individual, Histórico 

Escolar, Boletins, Certificados, Diplomas e outros, garantindo sua idoneidade; 

•••• Organizar e manter atualizado o arquivo ativo e conservar o arquivo inativo da 

escola;; 

•••• Classificar, protocolar e arquivar documentos e correspondências, registrando a 

motivação de expedientes; 

•••• Realizar serviços auxiliares relativos à parte financeira, contábil e patrimonial do 

estabelecimento, sempre que solicitado; 

•••• Coletar e digitar dados estatísticos quanto a avaliação escolar, alimentando e 

atualizando o sistema informatizado; 

•••• Executar trabalho de mecanografia, reprografia e digitação; 
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•••• Participar da avaliação institucional; 

•••• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 

•••• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

•••• Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de sua função. 

 

Art. 40° Compete ao técnico administrativo que atua na biblioteca escolar, indicado 

pela direção do estabelecimento de ensino: 

•••• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso da biblioteca, assegurando 

organização e funcionamento; 

•••• Atender a comunidade escolar, disponibilizando e controlando o empréstimo de 

livros, de acordo com Regulamento próprio; 

•••• Auxiliar na implementação dos projetos de leitura previstos na proposta 

pedagógica curricular do estabelecimento de ensino; 

•••• Auxiliar na organização do acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, DVDs, entre 

outros; 

•••• Encaminhar à direção sugestão de atualização do acervo, a partir das 

necessidades indicadas pelos usuários; 

•••• Zelar pela preservação, conservação e restauro do acervo; 

•••• Registrar o acervo bibliográfico e dar baixa, sempre que necessário; 

•••• Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da 

biblioteca; 

•••• Manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, zelando pela sua 

manutenção; 

•••• Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional de sua função; 

•••• Auxiliar na distribuição e recolhimento do livro didático; 

•••• Participar da avaliação institucional; 

•••• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 
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famílias; 

•••• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

•••• Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de sua função. 

 

Art. 41° Compete ao técnico administrativo indicado pela direção para atuar no 

laboratório de informática do estabelecimento de ensino: 

 

•••• Cumprir e fazer cumprir Regulamento de uso do laboratório de informática, 

assessorando na sua organização e funcionamento; 

•••• Auxiliar o corpo docente e discente nos procedimentos de manuseio de materiais 

e equipamentos de informática; 

•••• Preparar e disponibilizar os equipamentos de informática e materiais necessários 

para a realização de atividades práticas de ensino no laboratório; 

•••• Assistir aos professores e alunos durante a aula de Informática no laboratório; 

•••• Zelar pela manutenção, limpeza e segurança dos equipamentos; 

•••• Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional de sua função; 

•••• Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos do 

laboratório de Informática; 

•••• Participar da avaliação institucional; 

•••• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 

•••• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

•••• Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de sua função. 

 

Art. 42° Compete ao assistente de execução que atua no laboratório de Química, 

Física, Anatomia e Biologia do estabelecimento de ensino: 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

88 

•••• Cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso do laboratório de Química, 

Física, e Biologia; 

•••• Aplicar, em regime de cooperação e de co-responsabilidade com o corpo docente 

e discente, normas de segurança para o manuseio de materiais e equipamentos; 

•••• Preparar e disponibilizar materiais de consumo e equipamentos para a realização 

de atividades práticas de ensino; 

•••• Receber, controlar e armazenar materiais de consumo e equipamentos do 

laboratório; 

•••• Utilizar as normas básicas de manuseio de instrumentos e equipamentos do 

laboratório; 

•••• Assistir aos professores e alunos durante as aulas práticas do laboratório; 

•••• Zelar pela manutenção, limpeza e segurança dos materiais de consumo, 

instrumentos e equipamentos de uso do laboratório; 

•••• Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional de sua função; 

•••• Comunicar imediatamente à direção qualquer irregularidade, incidente e/ou 

acidente ocorridos no laboratório; 

•••• Manter atualizado o inventário de instrumentos, ferramentas, equipamentos, 

solventes, reagentes e demais materiais de consumo; 

•••• Participar da avaliação institucional; 

•••• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 

•••• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

•••• Participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as 

específicas de sua função. 

 

DA EQUIPE AUXILIAR OPERACIONAL 

 

Art. 43° O auxiliar operacional tem a seu encargo os serviços de conservação, 

manutenção, preservação, segurança e da alimentação escolar, no âmbito escolar, sendo 
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coordenado e supervisionado pela direção do estabelecimento de ensino. 

Art. 44° Compete ao auxiliar operacional que atua na limpeza, organização e 

preservação do ambiente escolar e de seus utensílios e instalações: 

•••• Zelar pelo ambiente físico da escola e de suas instalações, cumprindo as normas 

estabelecidas na legislação sanitária vigente; 

•••• Utilizar o material de limpeza sem desperdícios e comunicar a direção, com 

antecedência, a necessidade de reposição dos produtos; 

•••• Zelar pela conservação do patrimônio escolar, comunicando qualquer 

irregularidade à direção; 

•••• Auxiliar na vigilância da movimentação dos alunos em horários de recreio, de 

início e de término dos períodos, mantendo a ordem e a segurança dos estudantes, 

quando solicitado pela direção; 

•••• Atender adequadamente aos alunos com necessidades educacionais especiais 

temporárias ou permanentes, que demandam apoio de locomoção, de higiene e de 

alimentação; 

•••• Auxiliar na locomoção dos alunos que fazem uso de cadeira de rodas, andadores, 

muletas, e outros facilitadores, viabilizando a acessibilidade e a participação no 

ambiente escolar; 

•••• Auxiliar os alunos com necessidades educacionais especiais quanto à alimentação 

durante o recreio, atendimento às necessidades básicas de higiene e as 

correspondentes ao uso do banheiro; 

•••• Auxiliar nos serviços correlatos à sua função, participando das diversas 

atividades escolares; 

•••• Cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, respeitado o 

seu período de férias; 

•••• Participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional; 

•••• Coletar lixo de todos os ambientes do estabelecimento de ensino, dando-lhe o 

devido destino, conforme exigências sanitárias; 

•••• Participar da avaliação institucional; 

•••• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 
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famílias; 

•••• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

•••• Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que 

concernem à especificidade de sua função. 

Art. 45° São atribuições do auxiliar operacional que atua na área de vigilância da 

movimentação dos alunos nos espaços escolares: 

•••• Coordenar e orientar a movimentação dos alunos, desde o início até o término 

dos períodos de atividades escolares; 

•••• Zelar pela segurança individual e coletiva, orientando os alunos sobre as normas 

disciplinares para manter a ordem e prevenir acidentes no estabelecimento de 

ensino; 

•••• Comunicar imediatamente à direção situações que evidenciam riscos à segurança 

dos alunos; 

•••• Percorrer as diversas dependências do estabelecimento, observando os alunos 

quanto às necessidades de orientação e auxilio em situações irregulares; 

•••• Encaminhar ao setor competente do estabelecimento de ensino os alunos que 

necessitarem de orientação ou atendimento; 

•••• Observar a entrada e a saída dos alunos para prevenir acidentes e irregularidades; 

•••• Acompanhar as turmas de alunos em atividades escolares externas, quando se 

fizer necessário; 

•••• Auxiliar a direção, equipe pedagógica, docentes e secretaria na divulgação de 

comunicados no âmbito escolar; 

•••• Cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, respeitando 

o seu período de férias; 

•••• Participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por iniciativa 

própria, desde que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento 

profissional; 

•••• Zelar pela preservação do ambiente físico, instalações, equipamentos e materiais 

didático-pedagógicos; 

•••• Auxiliar a equipe pedagógica no remanejamento, organização e instalação de 

equipamentos e materiais didático-pedagógicos; 
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•••• Atender e identificar visitantes, prestando informações e orientações quanto à 

estrutura física e setores do estabelecimento de ensino; 

•••• Participar da avaliação institucional; 

•••• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e 

famílias; 

•••• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, 

com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 

•••• Participar das atribuições decorrentes do Regimento Escolar e exercer as 

especificidades da sua função. 

 

22. MANUAL DO ALUNO E FAMÍLIA  

 

DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E AÇÕES DISCIPLINARES  

DOS ALUNOS 

 

Seção I 

 

DOS DIREITOS 

 

Art. 159° Constituem direitos dos alunos, com observância dos dispositivos 

constitucionais da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, da 

Lei nº 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Decreto Lei nº 

1.044/69 e Lei nº 6.202/75: 

I. tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do(s) 

Regulamento(s) Interno(s)do estabelecimento de ensino, no ato da matrícula; 

II.  ter assegurado que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função de efetivar o 

processo de ensino e aprendizagem; 

III.  ter assegurado o principio constitucional de igualdade de condições para o acesso 

e permanência no estabelecimento de ensino; 

IV.  ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 

V. solicitar orientação dos diversos setores do estabelecimento de ensino; 

VI.  utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos materiais da escola, 

de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento Interno; 
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VII.  participar das aulas e das demais atividades escolares; 

VIII.  ter assegurada a prática, facultativa, da Educação Física, nos casos previstos na 

lei; 

IX.  ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício 

de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; 

X. ter acesso a todos os conteúdos previstos na Proposta Pedagógica Curricular do 

estabelecimento de ensino; 

XI.  participar de forma representativa na construção, acompanhamento e avaliação 

do Projeto Político Pedagógico da escola; 

XII.  ser informado sobre o Sistema de Avaliação do estabelecimento de ensino; 

XIII.  tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua frequência, no 

decorrer do processo de ensino e aprendizagem; 

XIV.  solicitar, pelos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, revisão do 

aproveitamento escolar dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir da 

divulgação do mesmo; 

XV. ter assegurado o direito à recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, 

mediante metodologias diferenciadas que possibilitem sua aprendizagem; 

XVI.  contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores, Conselho Escolar e Núcleo Regional de Educação; 

XVII.  requerer transferência ou cancelamento de matrícula por si, quando maior, ou 

através dos pais ou responsáveis, quando menor; 

XVIII.  ter reposição das aulas quando da ausência do professor responsável pela 

disciplina; 

XIX.  solicitar os procedimentos didático-pedagógicos previstos na legislação vigente e 

normatizados pelo Sistema Estadual de Ensino; 

XX. sugerir, aos diversos setores de serviços do estabelecimento de ensino, ações que 

viabilizem melhor funcionamento das atividades; 

XXI.  ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado representante no Conselho 

Escolar e associações afins; 

XXII.  participar de associações e/ou organizar agremiações afins; 

XXIII.  representar ou fazer-se representar nas reuniões do Pré-Conselho e do Conselho 

de Classe; 

XXIV.  realizar as atividades avaliativas, em caso de falta às aulas, mediante justificativa 
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e/ou atestado médico; 

XXV.  receber regime de exercícios domiciliares, com acompanhamento da escola, 

sempre que compatível com seu estado de saúde e mediante laudo médico, como 

forma de compensação da ausência às aulas, quando impossibilitado de 

frequentar a escola por motivo de enfermidade ou gestação; 

XXVI.  receber atendimento educacional hospitalar, quando impossibilitado de frequentar 

a escola por motivos de enfermidade, em virtude se situação de internamento 

hospitalar. 

 

DOS DEVERES 

 

Art. 160° São deveres dos alunos: 

I. Manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar; 

II.  Apresentar-se devidamente uniformizado para as atividades escolares; 

III.  Usar jaleco e/ou outra vestimenta de segurança exigido pelos laboratórios; 

IV.  Realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes; 

V. Atender às determinações dos diversos setores do estabelecimento de ensino, nos 

respectivos âmbitos de competência; 

VI.  Participar de todas as atividades curriculares programadas e desenvolvidas pelo 

estabelecimento de ensino; 

VII.  Comparecer às reuniões do Conselho Escolar, quando membro representante do 

seu segmento; 

VIII.  Cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações escolares; 

IX.  Compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar ao patrimônio da 

escola, quando comprovada a sua autoria; 

X. Cumprir as ações disciplinares do estabelecimento de ensino; 

XI.  Providenciar e dispor, sempre que possível, do material solicitado e necessário ao 

desenvolvimento das atividades escolares; 

XII.  Tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas; 

XIII.  Comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos gerais, 

sempre que lhe for solicitado; 

XIV.  Comparecer pontualmente a aulas e demais atividades escolares; 

XV. Manter-se em sala durante o período das aulas; 
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XVI.  Apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas; 

XVII.  Comunicar qualquer irregularidade de que tiver conhecimento ao setor 

competente; 

XVIII.  Apresentar justificativa dos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, 

para poder entrar após o horário de início das aulas; 

XIX.  Apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais ou responsáveis, quando 

criança ou adolescente, em caso de falta às aulas; 

XX. Responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e os 

pertences  da biblioteca escolar; 

XXI.  Observar os critérios estabelecidos na organização do horário semanal, 

deslocando-se para as atividades e locais determinados, dentro do prazo 

estabelecido para o seu desenvolvimento; 

XXII.  Respeitar o professor em sala de aula, observando as normas e critérios 

estabelecidos; 

XXIII.  Cumprir as disposições do Regimento Escolar no que lhe couber. 

 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 161° Ao aluno é vedado: 

I. Tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento 

das atividades escolares; 

II.  Ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao processo 

pedagógico; 

III.  Retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer 

documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino; 

IV.  Trazer para o estabelecimento de ensino material de natureza estranha ao estudo; 

V. Ausentar-se do estabelecimento de ensino sem prévia autorização do órgão 

competente; 

VI.  Receber, durante o período de aula, sem a prévia autorização do órgão 

competente, pessoas estranhas ao funcionamento do estabelecimento de ensino; 

VII.  Discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente 

colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de ensino; 

VIII.  Expor colegas, funcionários, professores ou qualquer pessoa da comunidade a 
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situações constrangedoras; 

IX.  Entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do respectivo 

professor; 

X. Consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências do 

estabelecimento de ensino; 

XI.  Fumar nas dependências do estabelecimento de ensino, conforme legislação em 

vigor; 

XII.  Comparecer às aulas embriagado ou com sintomas de ingestão e/ou uso de 

substâncias químicas tóxicas; 

XIII.  Utilizar-se de aparelhos eletrônicos, na sala de aula, que não estejam vinculados 

ao processo ensino e aprendizagem; 

XIV.  danificar os bens patrimoniais do estabelecimento de ensino ou pertences de seus 

colegas, funcionários e professores; 

XV. Portar armas brancas ou de fogo e/ou instrumentos que possam colocar risco a 

segurança das pessoas; 

XVI.  Portar material que represente perigo para sua integridade moral, física ou de 

outrem; 

XVII.  O uso de boné, capuz ou qualquer outra vestimenta que impeça a sua 

identificação; 

XVIII.  Divulgar, por qualquer meio de publicidade, ações que envolvam direta ou 

indiretamente o nome da escola, sem prévia autorização da direção e/ou do 

Conselho Escolar; 

XIX.  Promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, vendas ou campanhas 

de qualquer natureza, no ambiente escolar, sem a prévia autorização da direção. 

 

DAS AÇÕES EDUCATIVAS, PEDAGÓGICAS E DISCIPLINARES 

 

Art. 162° O aluno que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as 

disposições contidas no Regimento Escolar ficará sujeito às seguintes ações: 

I. Orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe 

pedagógica e direção; 

II.  Registro dos fatos ocorridos envolvendo o aluno, assinatura; 

III.  Comunicado por escrito, com ciência e assinatura dos pais ou responsáveis, 
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quando criança ou adolescente; 

IV.  Encaminhamento a projetos de ações educativas; 

V. Convocação dos pais ou responsáveis, quando a criança ou adolescente , com 

registro e assinatura, e/ou termo de compromisso; 

VI.  Esgotadas as possibilidades no âmbito do estabelecimento de ensino, inclusive do 

Conselho Escolar, será encaminhado ao Conselho Tutelar, quando a criança ou 

adolescente, para a tomada de providência cabível. 

 

Art.163° Todas as ações disciplinares previstas no Regimento Escolar serão 

devidamente registradas em Ata e apresentadas aos responsáveis e demais órgãos competentes 

para ciência das ações tomadas. 

 

DAS SANÇÕES 

 

Art.164° As sanções às transgressões de normas ou pela prática de qualquer ato 

desabonador por parte do aluno são as seguintes: 

I- Advertência oral; 

II-  Advertência formal; 

III-  Suspensão temporária das aulas pelo prazo de 01 a 03 dias seqüenciais; 

IV-  Emissão compulsória da guia de transferência e sua colocação a disposição do 

aluno e/ou família. 

 

§ 1º a aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da falta eventual ou 

reincidência. 

§ 2º.  Aplicação das sanções de advertência oral e formal e atribuição de qualquer 

docente ou da equipe pedagógica, a aplicação da sanção da suspensão temporária das aulas é 

atribuição da equipe pedagógica, ouvido o Conselho Escolar, a aplicação da sanção da 

emissão compulsória da guia de transferência é exclusiva da Direção Geral. 

§ 3º Ao estudante será assegurado amplo direito de defesa. 

§4º Na eventualidade da aplicação da sanção de emissão compulsória de 

transferência, o aluno terá direito a recurso junto ao Conselho Escolar, devidamente 

formalizado e instruído com os seus argumentos. 
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DOS DIREITOS, DEVERES E PROIBIÇOES DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

DOS DIREITOS 

 

 Art. 165° Aos pais ou responsáveis, alem dos direitos outorgados por toda a 

legislação aplicável, tem ainda as seguintes prerrogativas: 

 

I. Serem respeitados na condição de pais ou responsáveis, interessados no processo 

educacional desenvolvido no estabelecimento de ensino; 

II.  Participar das discussões da elaboração e implementação do Projeto Político 

Pedagógico do estabelecimento de ensino; 

III.  Sugerir, aos diversos setores do estabelecimento de ensino, ações que viabilizem 

melhor funcionamento das atividades; 

IV.   Ter conhecimento efetivo do Projeto Político Pedagógico da escola e das 

disposições contidas neste Regimento. 

V. Ser informado sobre o sistema de Avaliação do estabelecimento de ensino; 

VI.  Ser informado, no decorrer do ano letivo, sobre a freqüência do rendimento 

escolar obtido pelo aluno; 

VII.  Ter acesso ao calendário escolar do estabelecimento de ensino; 

VIII.  Solicitar, no prazo de 72 horas, a partir da divulgação dos resultados, pedido de 

revisão de nota do aluno; 

IX.  Assegurar autônima na definição dos seus representantes no Conselho  Escolar; 

X. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer as instancias escolares 

superiores: Conselho Escolar e Núcleo Regional de Educação. 

XI.  Ter garantido o principio constitucional de igualdade de condições para o acesso 

e a permanência do aluno no estabelecimento de ensino; 

XII.  Ter assegurado o direito de votar e /ou ser votado representante no Conselho 

Escolar e associações afins; 

XIII.  Participar de associações e / ou agremiações afins; 

XIV.  Representar e/ ou ser representado, na condição de segmento, no Conselho 

Escolar. 

DOS DEVERES 
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Art. 166° Aos pais ou responsáveis, alem de outras atribuições legais compete: 

 

I. Matricular o aluno no estabelecimento de ensino, de acordo com a legislação 

vigente; 

II.  Exigir que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função; 

III.   Manter relações cooperativas no âmbito escolar; 

IV.   Assumir junto à escola ações de co- responsabilidade que assegurem a formação 

educativa do aluno; 

V. Propiciar condições para o comparecimento e a permanência do aluno no 

estabelecimento de ensino; 

VI.   Respeitar os horários estabelecidos pelo estabelecimento de ensino, para o bom 

andamento das atividades escolares; 

VII.  Requerer transferência ou cancelamento de matriculas quando responsável pelo 

aluno menor. 

VIII.  Identificar-se na secretaria do estabelecimento de ensino, para que seja 

encaminhado  ao setor competente, o qual tomara as devidas providencias; 

IX.   Comparecer as reuniões e demais convocações do setor pedagógico e 

administrativo  da escola, sempre que se fizer necessário; 

X. Comparecer as reuniões do Conselho Escolar de que, por força do Regimento 

Escolar, for membro inerente; 

XI.   Acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno pelo qual é responsável; 

XII.  Encaminhar e acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno pelo qual é 

responsável, os atendimentos especializados solicitados pela escola e ofertados 

pela escola e ofertados pelas instituições publicas; 

XIII.  Respeitar e fazer cumprir as decisões tomadas nas assembléias de pais ou 

responsáveis para  as quais for convocado; 

XIV.  Cumprir as disposições do Regimento Escolar, no que lhe couber. 

 

DAS PROIBIÇOES 

 

Art. 167.  Aos pais ou responsáveis é vedado: 

 

I- Tomar decisões individuais que venham a prejudicar o desenvolvimento escolar 
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do aluno pelo qual é responsável, no âmbito do estabelecimento de ensino; 

II-  Interferir no trabalho dos docentes, entrando em sala de aula sem a permissão do 

setor competente; 

III-  Retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, qualquer 

documento ou material pertencente ao estabelecimento de ensino; 

IV-  Desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o aluno pelo 

qual é responsável, discriminando-o, usando de violência simbólica, agredindo-o 

fisicamente e /ou verbalmente, no ambiente escolar; 

V- Expor o aluno pelo qual é responsável, funcionário, professor ou qualquer pessoa 

da comunidade a situações constrangedoras; 

VI-   Divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou 

indiretamente o nome do estabelecimento de ensino sem previa autorização da 

direção; 

VII-  Promover excursões, jogos, coletas, listas de pedidos, vendas ou campanhas de 

qualquer natureza, em nome do estabelecimento de ensino sem a prévia 

autorização da direção; 

VIII-  Comparecer a reuniões ou eventos da escola embriagados ou com sintomas de 

ingestão e/ou uso de substancias químicas tóxicas; 

IX-   Fumar nas dependências do estabelecimento de ensino, conforme legislação em 

vigor. 

 

Art. 168. Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto Regimento Escolar serão 

apurados, ouvindo-se os envolvidos  e registrando-se em Ata,  com as respectivas assinaturas. 

Parágrafo Único- nos casos de recusa de assinatura do registro, por parte da pessoa 

envolvida, o mesmo será validado por assinaturas de testemunhas. 
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26.  PROPOSTAS PEDAGÓGICAS CURRICULARES DAS 
DISCIPLINAS 
 
 

EMENTA DE ARTE  

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

 A disciplina de arte visa o desenvolvimento do sujeito frente à sociedade, 

ampliando o repertório cultural do aluno a partir dos conhecimentos estéticos, 

artísticos e culturais. Pretende-se que os alunos possam criar formas singulares de 

pensamento, aprendendo e expandindo suas potencialidades criativas, concretizada 

através de percepção, da análise da criação/produção e contextualização histórica. 

 A arte nasce da necessidade de expressão e manifestação da capacidade 

criadora humana. O sujeito, por meio de suas criações artísticas, amplia e enriquece 

a realidade já humanizada pelo cotidiano. Em sua essência, representa a realidade, 

expressa visões de mundo do artista e retrata aspectos políticos, ideológicos e 

sócio-culturais. 

 No ensino fundamental, a disciplina de Arte é relacionada com a sociedade a 

partir de uma dimensão ampliada, enfatizando a associação da arte com a cultura e 

da arte com a linguagem. 

 No ensino médio, a disciplina de Arte enfatiza a associação da arte com o 

conhecimento da arte, com o trabalho criador e da arte como ideologia. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Elementos Básicos das Linguagens Artísticas 

Artes Visuais: 

• Imagem 

• Forma: suporte, Espacialidade, Texturas e Movimento. 

• Luz: Sombra, Decomposição da Luz Branca, Cor e Percepção da Cor. 

Dança: 

• Movimento 
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• Espaço 

• Ações 

• Dinâmicas e Ritmo 

• Relacionamentos 

 

Música: 

• Som 

• Distribuição dos Sons de Maneira Sucessiva: Melodia e Ritmo; 

• Distribuição dos Sons de Maneira Simultânea: Harmonia; 

• Qualidades do Som: Intensidade, Duração, Altura e Timbre; 

• Estruturas Musicais: Linguagem/Forma Musical, Densidade. 

 

Teatro: 

• Personagem: Expressão Corporal, Gestual, Vocal e Facial. Caracterização do 

Personagem. 

• Espaço Cênico: Cenografia, Iluminação e Sonoplastia. 

• Ação Cênica: Enredo, Roteiro, Texto Dramático. 

 

Produções / Manifestações Artísticas 

Artes Visuais: 

• Imagens Bidimensionais; 

• Imagens Tridimensionais; 

• Imagens Virtuais. 

 

Dança: 

• Composições Coreográficas; 

• Improvisações Coreográficas. 

Música: 

• Composições Musicais; 

• Improvisações Musicais; 

• Interpretações Musicais. 

Teatro: 
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• Representação Teatral Direta e indireta; 

• Improvisação Cênica; 

• Dramatização. 

 

Elementos Contextualizadores 

• Contextualização Histórica; 

• Autores e Artistas; 

• Gêneros; 

• Estilos; 

• Técnicas; 

• Vertentes Artísticas; 

• Relações de identidade: Locais, Regionais e Globais. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES PARA O ENSINO MÉDIO 

 

Elementos Formais 

Artes Visuais: 

• Ponto 

• Linha 

• Superfície 

• Textura 

• Volume 

• Luz 

• Cor 

 

Música: 

• Altura 

• Duração 

• Timbre 

• Intensidade 

• Densidade 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

3 

Teatro: 

• Personagem: expressões corporais, vocais, faciais e gestuais. 

• Ação 

• Espaço cênico 

 

Dança: 

• Movimento corporal 

• Tempo 

• Espaço 

 

Composição 

Artes Visuais: 

• Figurativa 

• Abstrata 

• Figura-fundo 

• Bi/tridimensional 

• Semelhanças 

• Contrastes 

• Ritmo visual 

• Gênero 

• Técnicas 

 

Música: 

• Ritmo 

• Melodia 

• Harmonia 

• Intervalo melódico 

• Intervalo harmônico 

• Tonal 

• Modal 

• Improvisação 

• Gêneros 
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• Técnicas 

 

Teatro: 

• Jogos teatrais 

• Representação 

• Sonoplastia/ iluminação/ cenografia/ figurino/ caracterização/ maquiagem/ 

adereços 

• Roteiro 

• Enredo 

• Gêneros 

• Técnicas 

 

Dança: 

• Ponto de apoio 

• Salto e queda 

• Rotação 

• Formação 

• Deslocamento 

• Sonoplastia 

• Coreografia 

• Gêneros 

• Técnicas 

 

Movimentos e Períodos: 

• Arte pré-histórica 

• Arte Egípcia 

• Arte Greco – Romana 

• Arte Pré-Colombiana 

• Arte Oriental 

• Arte Africana 

• Arte Medieval 

• Renascimento 
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• Barroco 

• Neoclassicismo 

• Romantismo 

• Realismo 

• Impressionismo 

• Expressionismo 

• Fauvismo 

• Abstracionismo 

• Dadaísmo 

• Surrealismo 

• Op-art 

• Pop art 

• Teatro pobre 

• Teatro do oprimido 

• Musica serial 

• Musica eletrônica 

• Rap, funk, Techno 

• Musica eletrônica 

• Musica minimalista 

• Arte engajada 

• Hip hop 

• Dança moderna 

• Vanguardas artísticas 

• Arte brasileira 

• Arte paranaense 

• Indústria cultural 

 

METODOLOGIA 

A prática pedagógica em Arte contemplará a arte visual, a dança, a música e 

a arte cênica adotando como referência as relações estabelecidas entre Arte e 

sociedade. 

Estabelecer métodos e procedimentos que possam levar em consideração o 
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valor educativo da ação cultural da Arte na escola, fazendo com que o aluno possa 

conhecer, produzir, pesquisar e se apropriar do patrimônio artístico cultural presente 

na comunidade e região. 

 Observar os processos de criação, conhecer a diversidade da produção 

artística e seus registros são algumas das estratégias para se concretizar os 

trabalhos. Formas interessantes, imaginativas e criadoras de fazer e de pensar 

sobre a arte, exercitando seus modos de expressão e comunicação. 

 Através da articulação dos conhecimentos estético e artísticos 

contextualizados, possibilita a apreensão dos conteúdos da disciplina e das 

possíveis relações entre seus elementos constitutivos. 

 Proporcionando aos alunos situações de aprendizagem que permitam ao 

aluno compreender os processos de criação e execução de produções de trabalhos 

artísticos, nas áreas em que for possível pelas condições de formação do professor 

e materiais da escola, fazendo uso de materiais alternativos. Utilizando seminários, 

pesquisas, produção de textos, apresentações, trabalhos em grupo e individual. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Avaliação é diagnóstica e processual, ou seja, uma ação pedagógica guiada 

pela atribuição de valor apurada e responsável das tarefas realizadas pelos alunos. 

Isso implica em conhecer como os conteúdos de arte são assimilados pelo aluno a 

cada momento. 

 Será valorizada a produção artística, respeitando-se as diversidades (étnicas, 

culturais, sociais, econômicas, necessidades especiais, etc.) de cada aluno, pois é 

necessário conhecer o processo pessoal de cada um e sua relação com as 

atividades desenvolvidas, identificar as dificuldades e ajudar os alunos a superá-los, 

observando os trabalhos e seus registros (dramatizações, jornais, revistas, 

impressos, desenhos e outros). 

 O aluno dentro de suas possibilidades deverá ultrapassar a cópia, a imitação 

e criar formas artísticas que permitam uma leitura mais apurada sobre a arte, 

reconhecendo a ação do homem em sociedade através de produções artísticas. 

 No processo de avaliação é importante ressaltar que o acolhimento pessoal 

de todos os alunos é fator fundamental para a aprendizagem em arte, área em que a 
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marca pessoal é fonte de criação e de desenvolvimento. 
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EMENTA DE BIOLOGIA  

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

A disciplina de Biologia tem como objeto de estudo o fenômeno VIDA. Ao 
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longo da história da humanidade muitos foram os conceitos elaborados sobre este 
fenômeno numa tentativa de explicá-lo e ao mesmo tempo compreendê-lo. 
(PARANÁ, 2008, p.38). A preocupação com a descrição dos seres vivos e dos 
fenômenos naturais levou o homem a diferentes concepções de vida, de mundo e de 
seu papel como parte deste.  

 Observando o contexto histórico da humanidade concluí-se que as 

necessidades de conhecimento vinham de modo a garantir a sobrevivência da 

espécie, onde a curiosidade e o intelecto desenvolvido do ser humano levaram a 

observação dos diferentes tipos de seres vivos. Foi o avanço dessas práticas que 

possibilitou ao homem a descrição dos seres vivos, dos fenômenos naturais e da 

interação entre ambos. 

Os conhecimentos biológicos adquiridos e transmitidos de geração a geração 

ao longo dos tempos auxiliaram os seres humanos a desenvolver hábitos, atitudes e 

técnicas tendo revelado com isso uma notável capacidade do homem ao longo de 

sua marcha na Terra.  

Estes conhecimentos apresentados pela disciplina de Biologia no Ensino Médio não resultam da apreensão 
contemplativa da natureza em si, mas dos modelos teóricos elaborados pelo homem, seus paradigmas 
teóricos, que evidenciam o esforço de entender, explicar, usar e manipular os recursos naturais. (PARANÁ, 
2008, p.38) 

 Para compreender os pensamentos diversos que contribuíram para a 

construção das diferentes concepções sobre o fenômeno da vida e suas implicações 

no ensino, é importante conhecer o contexto histórico dos quais as pressões 

religiosas, econômicas, políticas e sociais impulsionaram a construção de conceitos, 

resultando no surgimento da ciência biológica e de todos os seus ramos. 

 Com isso a Biologia pode ser definida como o estudo da vida em toda a sua 

diversidade de manifestações. Sendo assim, a Biologia deve subsidiar a análise e a 

reflexão de questões polêmicas que dizem respeito ao desenvolvimento de recursos 

naturais e a utilização de tecnologias que implicam em intensa intervenção humana 

no ambiente, levando-se em conta à dinâmica dos ecossistemas e dos organismos. 

É importante salientar que a biologia é o ponto articulador entre a realidade 

social e o saber cientifico, porém não é possível tratar no ensino médio, de todo 

conhecimento biológico ou tecnológico a ele associado. Mas é importante tratar 

esses conhecimentos de forma contextualizada, revelando como e porque foram 

produzidos e em que época. 

 É necessário que os conteúdos sejam abordados de forma integrada 
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destacando os aspectos essenciais do objeto de estudo da disciplina, relacionando-o 

a conceitos oriundos da Biologia. Tais relações deverão ser desenvolvidas ao longo 

do ensino médio num aprofundamento conceitual e reflexivo, com a garantia do 

significado dos conteúdos para a formação do aluno neste nível de ensino. 

 Entende-se, assim, que a Biologia contribui para formar sujeitos críticos e 

atuantes, por meio de conteúdos que ampliem seu entendimento acerca do objeto 

de estudo, o fenômeno da vida, em sua complexidade.  

Partindo-se da dimensão histórica da disciplina de Biologia foram identificados os marcos conceituais da 
construção do pensamento biológico. Estes marcos foram utilizados como critérios para escolha dos 
conteúdos estruturantes e dos encaminhamentos metodológicos. Cabe ressaltar que a importância desta 
compreensão histórica e filosófica da ciência está em conformidade com o atual contexto sócio, econômico e 
político, estabelecido a partir da compreensão da concepção de ciência enquanto construção humana. 
(PARANÁ, 2008, p.49) 

A proposta curricular do ensino de biologia do Colégio Guairacá, está voltada 

para apropriação de um conhecimento científico em seu aspecto, político, social, 

ético, e ideológico.  

Sendo esta uma disciplina ampla e vista como uma ciência aberta, inacabada, 

possibilitando ao educando um pensamento crítico, capaz de analisar fatos e 

fenômenos ocorridos no ambiente, investigando a realidade e buscando respostas 

para solucionar determinados problemas.  

 A disciplina de Biologia no ensino médio leva o estudante a se deparar com 

diversas dificuldades, como o aprendizado de grande número de conceitos novos e 

de um extenso vocabulário específico, o trabalho com textos didáticos, 

paradidáticos, de jornais, revistas etc. Além de boa capacidade de leitura e de 

raciocínio lógico, o estudante precisa de motivação para aprender assuntos 

específicos. 

A biologia é uma das mais importantes áreas e o conhecimento por ela 

proporcionado deve contribuir não apenas para o desenfreado desenvolvimento 

tecnológico, é preciso perceber os aspectos positivos e negativos do 

desenvolvimento da ciência e tecnologia para que os estudantes possam atuar de 

forma consciente no meio em que vivem e interferir no ambiente social de forma 

positiva considerando a ética, os valores sociais, morais e políticos bem como,  o 

desenvolvimento da consciência, da cidadania, respeito e valorização que sustentam 

a vida. 
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OBJETIVOS GERAIS 

 

• Relacionar o conhecimento à aplicação, trazendo situações do cotidiano, 

alertando para problemas existentes e incitando à responsabilidade. 

• Estimular o posicionamento consciente dos alunos diante de situações de seu 

cotidiano. 

• Levar os alunos a adquirirem uma visão critica e sensível do que é proposto e 

apresentar o conhecimento como resultado do fazer humano, não 

fragmentado nem atemporal. 

• Aplicar as tecnologias associadas as ciências naturais na escola, no trabalho 

e em outros contexto relevantes para sua vida. 

• Compreender conceitos, procedimentos e estratégicas e aplicá-las a 

situações diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades 

cotidianas. 

 

OS CONTEÚDOS  

O que e como ensinar Biologia, no ensino médio, tem a ver com a construção 

de uma visão de mundo na percepção da dinâmica complexidade da vida pelos 

alunos, na compreensão de que a vida é fruto de permanentes interações 

simultâneas entre muitos elementos e de que as teorias em Biologia, como nas 

demais ciências, se constituem em modelos explicativos, construídos em 

determinados conteúdos sociais e culturais.  

Após identificados os marcos conceituais da construção do pensamento 

biológico a partir da dimensão histórica da disciplina, estes foram utilizados como 

critérios para escolha dos conteúdos estruturantes e dos encaminhamentos 

metodológicos. 

  

CONTEUDOS ESTRUTURANTES  

São os eixos norteadores, a partir dos quais serão explorados todos os 

conteúdos biológicos, que identificam os diversos campos de estudos da Biologia. 

Tomando por base as DCE’s- Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 

Estado do Paraná, os conteúdos estruturantes foram definidos tais como: 

� Organização dos seres vivos  
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� Mecanismos biológicos  

� Biodiversidade 

� Manipulação Genética  

Organização dos Seres Vivos 

 Este conteúdo justifica-se como sendo o que permite dar ao aluno uma visão 

geral de noções taxonômicas dos seres vivos capacitando-os a enquadrar os seres 

vivos dentro de suas categorias taxonômicas correta. Esta classificação permite 

compreender e aplicar, graus de parentesco e ancestrais comuns. 

   

 Mecanismos Biológicos 

Insere-se como conteúdo estruturante por abranger o estudo de sistemas 

orgânicos tanto do ponto de vista morfológico, quando fisiológico, tendo como base 

o estudo de bioquímica celular, molecular e a histologia, envolvendo todos os graus 

de complexidade, aonde qualquer disfunção em nível celular cause transtorno no 

organismo como um todo. 

 

 Biodiversidade  

 Todos os seres independente de sua organização e complexidade, estão 

inseridos dentro de um ambiente altamente complexo, interagindo tanto de forma 

simbiótica como de forma deletéria. As interações entre populações, comunidade e 

ecossistemas, contribuem para os processos de seleção, evolução e adaptações. As 

situações de mudanças climáticas, e ações humanas (poluição, esgotamento de 

reservas, uso inadequado de recursos naturais) conhecidos como impactos 

ambientais precisam ser bem apropriados e entendidos como condição fundamental 

para a preservação das espécies, principalmente a humana 

 

Manipulação Genética 

 A clonagem, o estudo de células tronco, fertilização in vitro e outros avanços 

das ciências, sempre trazem preocupações inerentes a fatos inesperados, 

consequências não previstas a curto e médio prazo.  Quanto o conteúdo entra em 

situações mais polemicas, como o aborto e eutanásia, o embasamento técnico é 

altamente conflitantes com os valores morais vigentes. 

 Além dos eixos norteadores da construção dos conteúdos estruturantes ainda 
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apresentamos os conteúdos básicos e consequentemente os específicos que 

deverão ser trabalhados no decorrer dos três anos do ensino médio como 

apresenta-se abaixo:  

 

ENSINO MÉDIO  
1ª ANO 

Conteúdos Básicos Conteúdos Específicos 

Classificação dos Seres 

Vivos: critérios taxonômicos 

e filogenéticos 

 - A evolução e o surgimento da vida; 

 - Características dos seres vivos: Organização celular, 

desenvolvimento, crescimento, reprodução e evolução; 

 - Regras de classificação Taxonômica; 

 - Classificação Botânica e Zoológica; 

 - Princípios da classificação Filogenética; 

 

Mecanismos celulares 

biofísicos e bioquímicos 

 - Química da célula; 

 - Estrutura celular: membranas, citoplasma e núcleo; 

 - Tipos celulares e sua morfologia; 

 - Divisão celular; 

 - Metabolismo celular. 

Sistemas biológicos: 

anatomia, morfologia e 

fisiologia 

 - A diferenciação celular e a caracterização dos tecidos; 

 - Classificação dos tecidos. 

- Morfologia e fisiologia dos seres humanos 

 

2ª ANO 

Conteúdos Básicos Conteúdos Específicos 

Classificação dos Seres 

Vivos: critérios 

taxonômicos e 

filogenéticos 

 - Biodiversidade e classificação dos seres vivos. 
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Sistemas biológicos: 

anatomia, morfologia e 

fisiologia e Mecanismos 

de desenvolvimento 

embriológico 

- Seres acelulares - Vírus,  

 - Reino Monera: características e organização morfológica das 

arqueobactérias e eubactérias; 

 - Reino Protista: características e organização morfológica de 

organismos unicelulares e pluricelulares; 

 - Reino Fungi: características e organização 

anatomorfofisiológica dos fungos e liquens; 

 - Reino Plantae: características e organização 

anatomorfofisiológicas dos grupos vegetais; 

- Reino Animalia: características e organização 

anatomorfofisiológicas dos grupos animais. 

 

3ª ANO 

Conteúdos Básicos Conteúdos Específicos 

Transmissão das 

características 

hereditárias 

 - Os trabalhos de Mendel: 1ª, 2ª lei; 

 - Conceitos fundamentais da genética; 

 - Lei de Morgan ou Linkage; 

 - Polialelia; 

- Herança ligada ao sexo; 

 - Interação gênica e herança qualitativa Poligenia; 

 - Anomalias na espécie humana. 

Organismos 

Geneticamente 

Modificados 

- Biotecnologias; 

 - Nanotecnologias. 

Teorias Evolutivas  - Princípios da Evolução da vida; 

 - Os impactos das ideias filosóficas e sociológicas para as teorias 

evolutivas; 

 - Herança dos caracteres adquiridos; 

 - Teoria da Seleção Natural (Darwin – Wallace); 

 - Teoria Sintética da Evolução; 

 - As causas genéticas da evolução: mutações gênicas e 

cromossômicas; 

 - Recombinação e deriva genética; 

 - Formação de novas espécies; 

 - Genética populacional: teorema de Hardy Weinberg; 

 - A origem da espécie humana. 
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Dinâmica dos 

ecossistemas: relação 

entre os seres vivos e 

interdependência com o 

ambiente. 

 - Populações e comunidades; 

 - Ecossistemas; 

 - Ciclos Biogeoquímicos; 

 - Interações biológicas na comunidade; 

 - Biomas terrestres e aquáticos; 

 - O ser humano no ambiente e o impacto na biosfera. 
 

METODOLOGIA 

 Como construção, o conhecimento é sempre um processo inacabado. Assim, 

a uma idéia atribui-se valor quando ela pode ser frequentemente usada como 

resposta a questões postas.  

 Essas idéias, entretanto, se mantida de maneira a impedir novas questões 

formativas, pode construir um obstáculo ao desenvolvimento do conhecimento 

cientifico bem como a aprendizagem cientifica. 

 Diante do fato de que a Biologia assim como todos os movimentos sociais e 

os conhecimentos humanos, sofreu interferências e transformações do momento 

histórico social, dos valores e ideologias, das necessidades materiais do ser humano 

em cada momento histórico. Ao mesmo tempo em que sofreu a sua interferência, 

neles interferiu. A metodologia de ensino da Biologia não poderá ser como se 

estivesse ensinando um conhecimento pronto, acabado, concluído e imutável. 

 É o ensino do conhecimento que se constrói a cada momento, a cada fato, a 

cada novo registro, um fenômeno descoberto ou explicado partindo ou não de outro 

já conhecido. Assim, o método experimental não pode ser abandonado, seja apenas 

para demonstrar o conhecimento adquirido para construir um novo. 

 O conhecimento bibliográfico é fundamental; nele buscam-se os conceitos 

produzidos, os históricos construídos, os caminhos percorridos, As técnicas 

utilizadas e os resultados obtidos. 

Então, os encaminhamentos metodológicos apontam para atividades que 

envolvem realizações de pesquisas, atividades experimentais, leitura de textos 

diversificados, aplicações dos conhecimentos em situações reais do cotidiano, 

análise e discussão de temas variados que favorece informações, espírito 

investigativo e estimulam o desenvolvimento de comunicação buscando atingir o 

objetivo de compreender o fenômeno da vida e sua complexidade de relações 

associadas à história da ciência, ao cotidiano e as conquistas tecnológicas e suas 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

15 

implicações éticas. 

Em relação aos Desafios Educacionais Contemporâneos, estes devem ser 

considerados como uma forma de participação efetiva na formação da cidadania, 

assim ao se trabalhar estes desafios, os quais compreendem: Educação Ambiental 

(Lei nº9795/99); Educação Fiscal (Portaria 413/2002); Cidadania e Direitos 

Humanos; Enfrentamento a Violência na Escola, Prevenção ao Uso de drogas e a 

Diversidade Educacional: Educação para as Relações Étnico Raciais e Cultura Afro-

brasileira e Africana (Lei nº 10639/03), educação Escolar Indígena (Lei nº 11645); 

Gênero e Diversidade Sexual e Inclusão Educacional, alguns encaminhamentos 

metodológicos serão desenvolvidos para assegurar que estes desafios de fato 

façam parte da realidade em sala de aula , tais como: utilização de vídeos 

atualizados relacionados aos Desafios Contemporâneos; textos publicados em 

revistas, livros, internet, jornais e outras fontes; palestras ministradas por 

profissionais capacitados; seminários multidisciplinares; debates; produção de 

paródias, poemas, teatro; análise de músicas; dinâmicas variadas e visitas a locais 

específicos (como por exemplo Parque Ambiental e Aldeias Indígenas). 

 Para que a formação do sujeito crítico, reflexivo, venha romper com 

concepções anteriores e estejam fundamentadas e com bases sólidas, deve-se 

propiciar um entendimento sobre os problemas que afetam diretamente a vida dos 

seres vivos e do ambiente, provocando uma reflexão sobre o atual momento 

histórico social-científico-tecnológico. 

 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação é o instrumento cuja finalidade é obter informações necessárias, 

sobre o desenvolvimento da prática pedagógica para nela intervir e reformular os 

processos de aprendizagem. 

 Enfim, a avaliação como instrumento reflexivo prevê um conjunto de ações 

pedagógicas pensadas e realizadas pelo professor ao longo do ano letivo, com 

retomada de conteúdos sempre que necessário e a recuperação simultânea. 

 A avaliação na Disciplina de Biologia, será continua e constante, seja ela de 

forma escrita, oral, ou qualquer tipo de manifestação apresentada pelo educando, 

que caracterize uma apreensão do conhecimento. Pois a interação diária entre 

professor e aluno, permite ao educador notar e perceber o desenvolvimento do 
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conhecimento cognitivo, apresentado pelo educando, que caracterize uma faixa 

etária, que o educando apresenta na compreensão das relações dos 

conhecimentos, envolvido em cada fenômeno, cada fato ou cada ato. 

 Buscar o quantitativo e o qualitativo da compreensão se faz necessário utilizar 

os mais diversos meios de avaliações, os quais proporcionem ao educando 

expressar os avanços na aprendizagem. Em tais instrumentos de avaliações, o 

aluno poderá interpretar produzir textos, debater, relacionar, refletir, analisar, 

justificar, argumentar, defender seus pontos de vista e se posicionar diante de cada 

evento apresentado. Portanto, a avaliação levará em consideração as múltiplas 

inteligências, bem como a capacidade de sistematizar e formalizar o seu 

conhecimento. 
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EMENTA DE CIÊNCIAS 

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

 De acordo com as DCE’s, é fundamental considerar a evolução do 

pensamento do ser humano, pois é a partir dele que a história da ciência se constrói. 

Sendo assim a que se levar em conta a medida que o homem busca satisfazer suas 

necessidades automaticamente, passa observar e á buscar respostas as suas 

indagações. 

 A descoberta do fogo foi um marco na história da humanidade, a partir daí o 

homem assumem outras e torna-se ainda mais atento a respeito das dinâmicas da 

natureza. 

 Dentro da escola pública a trajetória do ensino de ciências sempre foi 

determinada por um momento histórico, político e social. Momentos estes que 

influenciaram os modelos curriculares de cada época e causaram fortes mudanças 

nas concepções da ciência. 

 Uma vez que os conhecimentos são produzidos pela humanidade no decorrer 

de sua historia a disciplina se constitui num conjunto de conhecimentos científicos 

necessários para compreender e explicar os fenômenos da natureza e suas 

interferências no meio. Para que isso aconteça são estabelecidas relações entre os 

diferentes conhecimentos físicos, químicos e biológicos e o cotidiano do aluno, ou 

seja, sua pratica social. 

 A valorização da vida em sua diversidade, a responsabilidade em relação à 

saúde e ao ambiente, bem como a consideração de variáveis que envolvem com 

fatos, são elementos que contribuem para o aprendizado de atitudes, para saber se 

posicionar critica e construtivamente diante de diferentes questões. 

 Esta disciplina é importante, no contexto escolar pela necessidade humana de 
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compreender, sistematizar e desmistificar os mais diversos fenômenos na natureza, 

nos seres vivos e no universo. Portanto, a disciplina oportuniza a compreensão dos 

eventos que ocorrem com águia, o solo, o ar, e a interferência na saúde humana. 

Propicia a compreensão das inter-relações entre os seres vivos e o meio ambiente, 

demonstrando a interdependência que há entre eles. Onde o ser humano é o agente 

de transformação consciente daquela. 

 De forma científica, o educando é levado a conhecer o seu próprio corpo, do 

seu semelhante, despertando o devido respeito pelas diferenças existentes entre as 

mais diversas etnias. Assim, ocorrem quebras de preconceitos sexuais, dos raciais, 

da xenofobia, bem como daqueles que apresentam necessidades especiais 

temporárias ou permanentes. 

 Assim, o processo de ensino-aprendizagem de ciências valoriza a duvida, a 

contradição, a diversidade, o questionamento superando o tratamento curricular dos 

conteúdos por eles mesmos dando prioridade a sua função social. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

• Integrar os conteúdos a partir de três eixos norteadores: noções de 

astronomia, transformação e interação de matéria, energia e saúde que 

implica na melhoria da qualidade de vida. 

• Compreender os conceitos históricos de ciência que tratam das questões 

dogmáticas, neutras, infalíveis, prontas e acabadas, bem como buscar 

explicações e construir a parte cientifica que convive com duvida, que é falível 

e intencional, utilizando-se de métodos que buscam as explicações dos 

fenômenos naturais: físicos, químico, biológicos, geológicos, que recebem 

influencias dos fatores: sócias, econômicos, políticos, etc. 

• Conduzir o aluno para fazer a investigação cientifica, redescobrindo assim os 

conceitos em ambiente apropriado para a simulação do método investigativo, 

acompanhado pelo professor, contextualizando os conteúdos estudados com 

os fenômenos da natureza. Sendo um modelo construtivista de educação. 

• Fornecer subsídios para que os educandos não sejam ignorantessociais dos 

produtos científicos e tecnológicos com os quais convive reconhecendo o 

processo de produção , distribuição e consumo, bem com os problemas 
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decorrentes, buscando soluções para tais. 

• Incorporar ao ensino de ciências, aspectos sociais, políticos, econômicos, 

éticos e culturais, incluir os portadores de necessidade especiais e /ou 

tecnológicos inerentes ao processo de produção, a aplicabilidade dos 

conhecimentos científicos, das relações e inter-relações estabelecidas entre 

os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 O currículo de Ciências no Ensino Fundamental é formado por um conjunto 

de ciências que se somam historicamente numa mesma disciplina escolar para 

compreender os fenômenos naturais nessa etapa da escolarização. Os 

conhecimentos físicos, químicos, biológicos, geológicos, astronômicos entre outros, 

são contemplados na disciplina com vista à compreensão das diferenças e inter-

relações entre essas ciências, ditas naturais, no processo pedagógico. De forma 

geral, os fenômenos naturais são tratados na disciplina sob os seguintes: 

 - Físicos – a partir dos conhecimentos científicos em relação aos diversos 

fenômenos naturais e tecnológicos, com a abordagem de conteúdos como: 

movimento, som luz, eletricidade, magnetismo, calor e ondas, entre outros; 

- Químicos – contemplam as noções e conceitos científicos sobre materiais e 

substâncias, sua constituição, propriedades e transformações, necessárias para 

compreender os processos básicos da Química; 

- Biológicos – orientam progressivamente na interpretação e compreensão dos 

processos biológicos e contribuem para o entendimento dos ambientes e da 

manutenção da vida. 

- Geológicos - permitem compreender as condições que presidem à localização, 

natureza e quantidade de um enorme leque de recursos naturais essenciais à 

manutenção da qualidade de vida das populações e seu desenvolvimento 

econômico, como é o caso dos solos, das águas subterrâneas e dos recursos 

minerais e energéticos.  

- Astronômicos - entender os corpos celestes e os fenômenos que se originam fora 

da atmosfera terrestre, bem como a formação e o desenvolvimento do Universo. 

 As ciências de referência orientam a definição dos conteúdos significativos na 

formação dos alunos porque oportunizam o estudo da vida, do ambiente, do corpo 
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humano, do universo, da tecnologia, da matéria e da energia, e outros. Também 

fornecem subsídios para a compreensão critica e histórica do mundo natural 

(conteúdo da ciência), do mundo construído (tecnologia) e da prática social 

(sociedade). 

Os Conteúdos Estruturantes propostos nestas Diretrizes são entendidos como 

saberes fundamentais, capazes de organizar teoricamente os campos de estudo da 

disciplina, essenciais para compreender seu objeto de estudo e suas áreas. São 

conteúdos estruturantes da disciplina de Ciências para o Ensino Fundamental: 

- Astronomia; 

- Matéria; 

- Sistemas Biológicos; 

- Energia; 

- Biodiversidade. 

 Esses conteúdos estruturantes foram definidos tendo em vista as relações 

entre os campos de estudo, tradicionalmente tratados ao longo do ensino de 

Ciências, e a sua relevância no processo de escolarização atual. 

 Ao desmembrar no currículo os conteúdos estruturantes em conteúdos 

específicos, é importante considerar a concepção de ciência adotada nestas 

Diretrizes, os conhecimentos físicos, químicos e biológicos, os elementos do 

Movimento CTS, bem como, os Desafios Educacionais Contemporâneos que são  

obrigatórios estarem inseridos no ensino de ciências:  

� História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. (Lei 11.645/08) 

� Política Estadual de Educação Ambiental do Paraná. (Lei 17.505/13) 

� Gênero e Diversidade Sexual, conforme prevê as Diretrizes Curriculares de 

Gênero e Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná. 

a) Astronomia: 

Conhecer e compreender a ciência da astronomia como referência sobre a 

dinâmica do corpos celestes, possibilitando o estudo e discussões sobre a 

origem e a evolução do Universo. 

 

b) Matéria: 

Entender os conceitos científicos que essenciais para o estudo da constituição e 
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as propriedades da matéria e para a compreensão do objeto de estudo da 

disciplina de Ciências. Considerar as interações, as transformações, as 

propriedades, as transferências, as diversas fontes e formas, os modos como se 

comportam em determinadas situações, as relações com o ambiente. 

 

c) Sistemas Biológicos:  

Abordar a constituição dos sistemas do organismo, bem como suas 

características específicas de funcionamento. Conhecer e compreender as 

transformações e a integração entre os sistemas que compõe o corpo humano, 

suas funções de nutrição, coordenação, relação, regulação, bem como as 

questões relacionadas a saúde e sua manutenção para o entendimento de 

questões sobre os sistemas biológicos de funcionamento dos seres vivos. 

d) Energia: 

Envolver conceitos científicos para o entendimento de questões sobre a 

conservação e a transformação de uma forma de energia em outra, assim como 

os problemas sociais e ambientais relacionados à geração de energia, sua 

destruição, consumo e desperdício. 

 

e) Biodiversidade: 

Aplicar os conceitos de biodiversidade na contemporaneidade para o 

entendimento da diversidade de espécies, considerando os níveis de 

complexidade, habitando em diferentes ambientes, mantendo suas inter-

relações de dependência inserida no contexto evolutivo. Espera-se que o 

estudante entenda o sistema complexo de conhecimentos científicos que 

interagem num processo integrado e dinâmico envolvendo a diversidade de 

espécies atuais e extintos, bem como suas relações ecológicas e adaptações 

evolutivas. 

 

METODOLOGIA 

Articular os conteúdos em uma abordagem curricular, e numa perspectiva 

crítica e histórica dos conhecimentos científicos. Tratar os conteúdos 

estruturantes não como conhecimento acabado, mas cujos conhecimentos 
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científicos sejam possíveis de alterações ao longo do tempo. Pois os 

conhecimentos tidos como acabados, podem ser reinterpretados, pois outras 

áreas do conhecimento humano podem contribuir significativamente para o 

estudo, a explicação e a compreensão de tais conhecimentos científicos. 

Estabelecer relações entre os diversos conteúdos específicos, superando 

os eixos: físicos, químicos, biológicos, incorporando os eixos sociais, étnicos, 

culturais e outros. 

Estabelecer uma contextualização dos conteúdos interdisciplinares 

programados de uma série como os demais de ensino fundamental. Tratar os 

conteúdos, respeitando o nível cognitivo dos alunos, a realidade local, a 

diversidade cultural, adiantando uma linguagem coerente a cada faixa etária e 

nível de conhecimento, buscando gradativamente o aprofundamento da 

abordagem dos conteúdos. 

Provocar uma reflexão sobre o atual momento histórico, social, cientifico - 

tecnológico, propiciando um entendimento sobre os problemas que afetam 

diretamente a vida do ser humano, dos seres vivos e do ambiente. 

Procurar entender os problemas ambientais, que cercam a comunidade 

escolar, perceber a rotina dessa comunidade quanto à degradação do meio 

ambiente, utilização da água, do ar e do solo. 

 

Atividades: 

• SALA DE AULA: debates, seminários, entrevistas, com profissionais utilizando 

pesquisas para ampliar o conhecimento, através do despertar da curiosidade 

do aluno; 

• VISITAS: em parques municipais, laboratório da universidade com o objetivo 

de realizar intercâmbio com outras formas de ambiente. 

• SAÍDAS DE CAMPO: elaborar projeto com o tema a ser trabalhado, 

favorecendo ao aluno que o mesmo perceba a importância de suas atitudes 

no ambiente em que vive; 

• AULAS PRÁTICAS: serão realizadas no laboratório onde o aluno através da 

construção do experimento observará e entenderá os fenômenos da natureza. 

Vale destacar a importância dos registros que os alunos fazem no decorrer das 

atividades de sala de aula, pois assim o professor pode analisar a própria prática e 
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fazer uma intervenção pedagógica coerente. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é uma atividade constante na vida de todas as pessoas, portanto, 

precisamos primeiramente nos libertar da idéia de que o senso comum é suficiente 

para julgarmos um desempenho, essa libertação permite estabelecer parâmetros 

para uma avaliação mais competente, tornando possível um maior desenvolvimento 

do aluno, pois a avaliação deve ser um processo continuo, sistemático, auto-

avaliativa, diagnostica para verificar se os objetivos previstos estão sendo atingidos; 

integral, pois considerar o aluno como um todo, ou seja, não apenas os aspetos 

cognitivos analisados, mais igualmente os comportamentais e a habilidade 

psicomotora. 

Para uma avaliação efetiva, deve ser estabelecidos critérios, e levando consigo 

fatores como a serie a ser avaliada, o nível cognitivo dos alunos é a apropriação dos 

conteúdos. 

A avaliação verificará se o aluno atingiu os objetivos propostos a partir do que é 

básico e essencial, se necessário far-se-á a retomada de conteúdos com posterior 

recuperação paralela. 

Serão utilizados instrumentos avaliativos e diversificados como relatório de 

pesquisa, visitas de campo e palestras, exercícios desafiadores, trabalho de grupo 

(dramatização, jogos, musicas e produções coletivas), debates, painéis, exposições, 

avaliações individuais, relatório, analise de trechos de filmes pertinentes ao 

conteúdo. 

 

 CONTEÚDOS  

6° ANO 

• Universo 

• Planeta Terra 

• As Rochas 

• O solo 

• A água e qualidade da água 

• O ar e a dinâmica da atmosfera 
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7° ANO 

• Seres Vivos 

• Vírus, Bactérias, Protistas e Fungos 

• O Reino das Plantas e suas partes 

• Os Invertebrados 

• Os Vertebrados 

• Ecologia 

• Ciclos biogeoquímicos e as interferências humanas 

 

8° ANO 

• A espécie humana, evolução e níveis de organização do corpo humano 

• Alimentação e Digestão 

• Sistemas Cardiovascular, Imunitário e Linfático 

• Respiração e Excreção 

• Locomoção e Revestimento 

• Coordenação e Percepção 

• Reprodução e Hereditariedade 

• Saúde Humana: DST´s e Drogas 

 

9° ANO 

• Química 

• Propriedades da matéria 

• Substâncias e Átomos 

• Ligações Químicas 

• Reações e Funções Químicas 

 

Física 

• Calor e Movimento 

• Força, Trabalho e Energia 

• Ondas, Som e Luz 

• Eletricidade e Magnetismo 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

25 

 

REFERÊNCIAS 

 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da 
Educação.Diretrizes Curriculares da Educação Básica Ciências . Paraná, 2008. 

 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da 
Educação.Caderno Temático de Educação Ambiental. Educação Am biental na 
Escola. Curitiba, Paraná, 2010. 

 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da 
Educação.Diretrizes Curriculares de Gênero e Diversidade Sex ual.Curitiba, 
Paraná, 2010. 

 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da 
Educação.Caderno Temático: Educando para as Relações Étnico- Racial 
.Curitiba, Paraná, 2008. 

 
MCE/SEB- Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Fundam ental . 
Brasília, 2003. 

 
CARNEVALLE, Maíra Rosa. Jornandas.cie . vol. 6º ao 9º ano. Ed. Saraiva. 1ª ed. 
São Paulo, 2012. 
 

EMENTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 A Educação Física enquanto disciplina que tem como objetivo de estudo a 

cultura corporal de movimento, que se justifica por relacionar o movimento humano 

com a cultura por ele produzida historicamente e a que ainda está por produzir, uma 

vez, mas que não se trata de algo pronto ou acabado, mas que está em constante 

produção. Sendo assim ela passa a ter a função pedagógica de integrar e introduzir 

o aluno no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai usufruir, partilhar, 

produzir e transformar as formas culturais da atividade física. 

 Então, se faz necessário que a disciplina de Educação Física seja 

compreendida no contexto, não como uma área de conhecimento que se traduz de 

forma isolada, solta no meio escolar, mas sim como parte integrante de uma 

totalidade, fazendo parte de um conjunto de disciplinas que interagem 
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estabelecendo relações com o social, com a cultura dos povos. 

Pensar a Educação Física sob um contexto mais amplo significa entender que 

ela é composta por interações que se estabelecem nas relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais dos povos. É partindo dessa posição que estas Diretrizes 

apontam a Cultura Corporal como objeto de estudo e ensino da Educação Física, 

evidenciando a relação estreita entre a formação histórica do ser humano por meio 

do trabalho e as práticas corporais decorrentes. A ação pedagógica da Educação 

Física deve estimular a reflexão sobre o acervo de formas e representações do 

mundo que o ser humano tem produzido, exteriorizadas pela expressão corporal em 

jogos e brincadeiras, danças, lutas, ginásticas e esportes. Essas expressões podem 

ser identificadas como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo 

homem (COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

 

OBJETIVOS 

� Compreender a Educação Física como participação social e exercício de cida

dania, no entendimento de direitos e deveres e nas 

relações de grupo e de trabalho, adotando atitudes de respeito,  

          solidariedade e cooperação.  

� Estimular todas as formas de manifestações e linguagens 

corporais,valorizando hábitos saudáveis como um aspecto de qualidade de 

vida e melhoria do ambiente de convívio. 

� Oportunizar o conhecimento de seu corpo, suas limitações e potencIalidades, 

o respeito a varias formas de manifestações culturais, bem como saber que 

instiga a busca da melhoria da qualidade de vida do educando no contexto 

social e na comunidade em que esta inseridos. 

� Estimular para uma convivência coletiva e digna na produção de movimentos 

corporais que são criados a partir de sua necessidade criatividade no contexto 

histórico social. 

 

 METODOLOGIA 

Por meio dos conteúdos a Educação Física tem a função social de contribuir 

para que os alunos se tornem sujeitos capazes de reconhecer o próprio corpo, ter 

autonomia sobre ele, e adquirir uma expressividade corporal consciente. Segundo 
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Coletivos de Autores (1992), o Professor de Educação Física assim possui a 

responsabilidade de organizar e sistematizar essas práticas. Ainda pode-se adotar a 

metodologia crítico superadora, onde esta metodologia permite ao aluno ampliar sua 

visão de mundo. Esse mesmo conhecimento é transmitido levando em consideração 

o momento político, histórico, econômico e social em que o aluno está inserido.  

As aulas serão desenvolvidas através de aulas teóricas e práticas, nas aulas 

teóricas os conteúdos serão expostos por meio de apresentação midia, vídeos e 

materiais teóricos, e diversas atividades que auxiliem na compreensão do conteúdo. 

Já nas aulas práticas os conteúdos serão desenvolvidos com atividades dinâmicas 

(mini jogos, competições, atividades com e sem bola), que desenvolvam os 

fundamentos básicos e regras de cada modalidade esportiva. As aulas serão 

organizadas para que os alunos se desenvolvam de diversas formas, através de 

atividades coletivas, individuais, que possibilitam aos alunos a vivência 

sistematizada de conhecimentos e habilidades da cultura corporal, delimitada por 

uma postura critica, no sentido da aquisição da autonomia necessária a uma prática 

intencional e permanente, que considere o lúdico e os processos sócios 

comunicativos, na perceptiva do lazer, da formação cultural e da qualidade coletiva 

de vida. Os conteúdos devem ser abordados segundo um principio de complexidade 

crescente, onde um mesmo conteúdo pode ser discutido em anos diferentes, 

mudando, portanto o grau de complexidade a cada ano.  

Com a implantação dos conteúdos obrigatórios a Educação Física terá a 

função de articular os conteúdos básicos e estruturantes. O conteúdo História e 

Cultura afro brasileira, africana e indígena (Lei nº 11,645/08), serão abordados de 

forma contextualizadas e relacionadas aos conteúdos de ensino de lutas destacando 

a capoeira que faz parte das Diretrizes Curriculares de Educação Física, também as 

danças africanas e instigar o alunos na pesquisa do esporte nos países africanos, os 

atletas de destaques. Já na cultura indígena buscar nos seus costumes os tipos de 

brinquedos e levar a construção e desenvolver as suas regras. 

Gênero e Diversidade Sexual, conforme prevê as Diretrizes Curriculares de 

Gênero e Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

encontramos que a Educação Física privilegia o uso do corpo e a construção de uma 

cultura corporal, é um excelente espaço onde o conhecimento, respeito e a relação 

prazerosa com o próprio corpo podem ser trabalhados. Jogar, lutar e dançar pode 
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representar; portanto, a possibilidade de se expressar afetos e sentimentos, de 

explicitar desejos, de seduzir, de exibir-se, através de atividades de expressão 

corporal o professor vai articular o tema sexualidade relacionando com os conteúdos 

propostos.  

 A Educação Ambiental (Lei F. Nº 9795/99, Dec. Nº 4201/02), este conteúdo 

será articulado sempre que possível com os esportes da natureza, procurando 

entender suas regras, seus danos ao meio ambiente e como praticar estes esportes 

sem prejudicar e poluir a natureza. 

 

CONTEÚDOS – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTES 

CONTEÚDOS 

BÁSICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dança Dança Folclórica 

Dança Circular   

Dança cooperativa 

Dança de salão 

Vivenciar os diferentes tipos de danças. 

 Elaborar movimentos dentro do ritmo 

proposto. 

Discutir e aprofundar a forma de 

apropriação das danças pela indústria 

cultural. 

Festival de dança construída pelo grupo. 

Luta Capoeira  

 Judô 

Conhecer a origem e a evolução das lutas 

mencionadas. 

Conhecer os fundamentos básicos das 

diferentes tipos de lutas. 

Refletir sobre os benefícios da prática das 

lutas. 
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Esporte Futebol  

Futsal  

Basquetebol  

Voleibol  

Handebol 

Rope Skipping 

Conhecer regras oficiais básicas do 

futebol,futsal,basquete, voleibol e handebol 

e Rope Skipping. 

Compreender as diferenças entre o   

esporte da escola, o esporte de 

rendimento e a relação entre esporte e 

lazer. 

Reconhecer a influência da mídia, da 

ciência e da indústria cultural no esporte. 

Compreender as questões sobre o dopping 

no esporte.  

Jogos  Jogos 

 cooperativos   e 

competitivos  

Jogos Dramáticos  

Jogos de tabuleiro 

Vivenciar os diferentes tipos de jogos. 

Organizar jogos que possibilitem também a 

atuação entre eles. 

Construir jogos partindo 

das experiências anteriores. 

 

  

CONTEÚDOS – ENSINO MÉDIO 

 

CONTEÚDOS 

ESTRUTURANTE

S 

CONTEÚDOS 

BÁSICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dança Dança Folclórica 

Dança Circular   

Dança cooperativa 

Dança de salão 

Vivenciar os diferentes tipos de danças. 

 Elaborar movimentos dentro do ritmo proposto. 

Discutir e aprofundar a forma de apropriação das 

danças pela indústria cultural. 

Festival de dança construída pelo grupo. 

Luta Capoeira  

 Judô 

Conhecer a origem e a evolução das lutas 

mencionadas. 

Conhecer os fundamentos básicos das diferentes 

tipos de lutas. 

Refletir sobre os benefícios da prática das lutas. 
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Esporte Futebol  

Futsal  

Basquetebol  

Voleibol  

Handebol 

Rope Skipping 

Conhecer regras oficiais básicas do 

futebol,futsal,basquete, voleibol e handebol e 

Rope Skipping. 

Compreender as diferenças entre o   esporte da 

escola, o esporte de rendimento e a relação 

entre esporte e lazer. 

Reconhecer a influência da mídia, da ciência e 

da indústria cultural no esporte. Compreender as 

questões sobre o dopping no esporte.  

Jogos  Jogos cooperativos 

  e competitivos  

Jogos Dramáticos  

Jogos de tabuleiro 

Vivenciar os diferentes tipos de jogos. 

Organizar jogos que possibilitem também a 

atuação entre eles. 

Construir jogos partindo 

das experiências anteriores. 

Ginástica Ginástica Geral  

Ginástica Laboral  

Ginástica de academi

a  

Vivenciar  formas  variadas   de ginástica   de   acordo 

  com   suas limitações. 

Refletir sobre os benefícios da prática da   ginástica   e 

  sua manutenção. 

Discutir sobre a influência mídia, da ciência e da indús

tria cultural na ginástica. 

Compreender  e  aprofundar   a relação   entre   a   

ginástica   e trabalho. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação é uma atividade constante na vida de todas as pessoas, portanto, 

precisamos primeiramente nos libertar da idéia de que o senso comum é suficiente 

para julgarmos um desempenho, essa libertação permite estabelecer parâmetros 

para uma avaliação mais competente, tornando possível um maior desenvolvimento 

do aluno, pois a avaliação deve ser um processo continuo, sistemático, auto-

avaliativa, diagnostica para verificar se os objetivos previstos estão sendo atingidos; 

integral, pois considerar o aluno como um todo, ou seja, não apenas os aspetos 

cognitivos analisados, mais igualmente os comportamentais e a habilidade 

psicomotora. 

 Ao falar de avaliação em Educação Física, significa reconhecer a 
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insuficiência das discussões e teorizações sobre esse tema no âmbito desta 

disciplina curricular no Brasil. (DCE´s, 2008). No entanto, mesmo diante dessa 

realidade, é necessário assumir o compromisso pela busca constante de novas 

ferramentas e estratégias metodológicas que sirvam para garantir maior coerência 

com o par dialético objetivo-avaliação. Isto é, pensar formas de avaliar que sejam 

coerentes com os objetivos inicialmente definidos. Os critérios para a avaliação 

devem ser estabelecidos, considerando o comprometimento e envolvimento dos 

alunos no processo pedagógico através de participação nas atividades práticas e 

teóricas.  

A avaliação será através de um processo contínuo, permanente e cumulativo 

onde o professor organizará e reorganizará o trabalho, sustentando nas diversas 

práticas corporais, como a ginástica, o esporte, os jogos e brincadeiras, a dança e a 

luta.  

Para uma avaliação efetiva, devem ser estabelecidos critérios, levando 

consigo fatores como a serie a ser avaliada, o nível cognitivo dos alunos é a 

apropriação dos conteúdos.A avaliação verificará se o aluno atingiu os objetivos 

propostos a partir do que é básico e essencial, se necessário far-se-á a retomada de 

conteúdos com posterior recuperação paralela. 

Serão utilizados instrumentos avaliativos e diversificados como relatório de 

pesquisa, trabalho de grupo (dramatização, jogos, musicas e produções coletivas), 

debates, painéis, exposições, avaliações individuais, relatório, analise de trechos de 

filmes pertinentes ao conteúdo. 
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EMENTA DE FILOSOFIA  

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA  

A Filosofia é, antes de tudo, uma atividade e uma atitude. A atitude filosófica é 

a postura que resulta de uma ação reflexiva. Para a filosofia, não basta saber que as 

coisas estão aí à nossa frente, que há objetos no mundo de um ou de outro jeito. Ela 

se pergunta: Por quê? Por que as coisas estão aí deste modo? Qual a causa de 

serem assim? Quando a dúvida e o espanto se instalam em nosso pensamento é 

que começamos a filosofar. 

Assim, o que norteia a presente proposta curricular é  um dos principais 

papéis políticos da Filosofia no Ensino Médio  desenvolver, em suas atividades de 

reflexão, a expressão da diversidade das potencialidades humanas. Isso não se faz 

apenas com a aquisição de informações, mas, sobretudo com o desenvolvimento de 

atitudes. A Filosofia deve promover no aluno a capacidade de ouvir, ler, 

compreender e escrever, para ter os subsídios necessários para argumentar com 

clareza, seja para sustentar uma posição, para questioná-la ou mesmo suspendê-la, 

segundo o exercício pleno e responsável da liberdade de pensamento. As 

experiências didáticas em filosofia também devem propiciar a capacidade de ouvir e 

respeitar essas mesmas ações nos que pensam e agem diferentemente de nós. A 

liberdade é sempre um valor comum, envolvendo reciprocidade, não uma 

prerrogativa exclusiva de nenhuma autoridade, muito menos de uma autoridade do 

saber. O professor de Filosofia deve ser o primeiro a questionar a suposta 

autoridade de saber do próprio professor, já no âmbito da Filosofia. 

O objetivo principal é o de realizar a ligação entre as questões mais 

prementes e importantes da vida e os textos clássicos de Filosofia que tratam 

dessas questões – e que são os textos em que estas questões são esclarecidas e 

aprofundadas. Para tanto, ele deve estar familiarizado com as linguagens e os meios 
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acessíveis aos alunos, e buscar, no seu repertório próximo, elementos factuais e 

culturais para suscitar o problema e o tema. Canções populares, filmes, poemas, 

pinturas, notícias são ótimos para despertar a atenção e a sensibilidade para uma 

questão filosófica, mas o professor não deve se fixar apenas nesta etapa e nem 

esquecer que a meta é alcançar a compreensão e o trânsito entre os textos de 

Filosofia. 

Assim, a organização curricular estrutura-se por temas centrais para a 

humanidade, trabalhados a partir de competências e habilidades que revelem o 

desenvolvimento do processo de reflexão filosófica sobre os mesmos, articulando as 

vivências dos alunos à análise de texto clássico, que faça parte de um repertório de 

obras decisivas para a constituição da nossa cultura e civilização. Um professor de 

Filosofia sabe que o texto de Filosofia não é um texto didático, mas um percurso de 

pensamento a ser experimentado e percorrido intensamente em várias direções e 

com muito mais vagar. Um texto em que é preciso repertoriar um vocabulário novo, 

um tema, um conjunto de questões, posições, suposições, intenções, 

consequências, em que é preciso acompanhar passo a passo os argumentos e 

justificativas.   

Em suma, um texto que precisa ser lido e relido muitas vezes e, a cada vez, 

com um olhar renovado pela leitura e discussão anteriores. Um texto que não se lê 

passivamente para aprender, mas ativamente, para interrogar, questionar e pensar – 

pilares da Filosofia. Neste sentido, se pode entender que, pelo menos, três atitudes 

caracterizam o pensamento filosófico: 

• Pensar sem restrições: isto significa que o limite não vem de textos sagrados, 

mitos, tradições ou poder, mas do próprio discurso argumentativo. 

• Pensar a totalidade: a modernidade cartesianamente fragmentou o saber 

criando uma fratura entre o mundo do sujeito res cogitans e o mundo da 

extensão res extensa. A epistemologia contemporânea procura religar os 

saberes, dando uma noção de totalidade. 

• O modelo argumentativo: por excelência é a dialética no sentido socrático. A 

nacionalidade filosófica se expressa e se desenvolve na capacidade 

argumentativa. 

Ao articular vários elementos, o ensino de Filosofia pressupõe um 
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planejamento que inclua leitura, debate, produção de textos, entre outras 

estratégias, bem como efetivar a interdisciplinaridade entre as demais áreas do 

Conhecimento, entre elas História, Geografia e em nosso caso com a disciplina de 

Grupo de Estudos; a fim de que a investigação seja fundamento do processo de 

criação de conceitos.   

A presente proposta, também contempla a Lei Nº 11.645/08 “História e 

Cultura Afro, Afro Brasileira e Indígena” e Lei nº 9,795/99 “Meio Ambiente”, 

Educação Tributária e Fiscal (Decreto nº 1143/99 – Portaria nº 413/02), Direito da 

Criança e do Adolescente (Lei 11525/07), Enfrentamento a Violência na Escola, 

Prevenção ao uso indevido de Drogas, sexualidade, incluindo gênero e diversidade 

sexual, tais conteúdos serão abordados durante o período letivo, através de leituras 

de materiais referentes à cultura Afro, Afro Brasileira e Indígena almejando a quebra 

de preconceitos culturais. A abordagem de tais conteúdos será desenvolvida com 

pesquisa de material referente à temática, aula expositiva discussão e debate. Será 

feito uma articulação entre os temas: Uso indevido de drogas; Sexualidade Humana; 

Educação Fiscal e Ambiental, temas importantíssimos para serem trabalhados com 

adolescentes, tais conteúdos serão abordados mediante debates e discussões em 

sala de aula. Conteúdos a partir de problemas significativos para estudantes do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio são consideráveis e devem ser evitadas a 

superficialidade e o reducionismo, o professor deve possibilitar as mediações 

necessárias para realizar o processo de ensino proposto pelas Diretrizes. 

Portanto, a disciplina de filosófica pode oferecer um suporte fundamental para 

o desenvolvimento de pessoas capazes de se autodeterminar, de interpretar os 

sistemas simbólicos e de reelaborar o saber de maneira pessoal e construtiva, 

possibilitando a formação de sujeitos autônomos, éticos e plenos em sua cidadania. 

Baseado nestes apontamentos entende-se a importância do ensino da 

filosofia na escola é proporcionar aos alunos a possibilidade de compreender a 

complexidade do mundo contemporâneo e uma reflexão radical sobre todas as 

coisas. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

• Mito e Filosofia 
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• Teoria do Conhecimento 

• Ética 

• Filosofia política 

• Filosofia da ciência 

• Estética 

 

CONTEÚDOS BÁSICOS  

• Saber mítico; saber filosófico; relação Mito e Filosofia; 

• Possibilidade do conhecimento; as formas de conhecimento; o problema da 

Verdade; a questão do Método; 

• Ética e Moral; Razão, desejo e vontade; Liberdade: autonomia do sujeito e a 

necessidade das normas; 

• Relações entre comunidade e poder; Política e Ideologia; A questão do 

método científico; 

• Natureza da arte; 

• Filosofia e arte; categorias estéticas – feio, belo, sublime, trágico, cômico, 

grotesco, gosto, etc. 

 

METODOLOGIA  

A mobilização para o conhecimento; a problematização; a investigação; e a 

criação de conceitos são os quatro momentos de se poder trabalhar com os 

conteúdos estruturantes e básicos da filosofia. A mobilização para o conhecimento é 

inúmera, com possibilidades de diversas atividades conduzidas pelo professor para 

instigar e motivar possíveis relações entre o cotidiano do estudante e o conteúdo 

filosófico a ser desenvolvido. 

A partir do conteúdo em discussão, a problematização ocorre quando 

professor e alunos levantam questões, identificam problemas e investigam o 

conteúdo. É importante ressaltar que os recursos escolhidos para tal mobilização – 

filme, música, texto e outros – podem ser retomados a qualquer momento do 
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processo de aprendizagem. 

Ao problematizar, o professor convida o estudante a analisar o problema, o 

qual se faz por meio da investigação, que pode ser o primeiro passo para possibilitar 

a experiência filosófica.  

Recursos didáticos: Utilização dos recursos audiovisuais e didáticos 

pedagógicos disponíveis como: a sala 3D, sala especiais de projeção, laboratórios 

de informática, acervos da biblioteca, biblioteca virtual e projetos especiais. 

Trabalhos com imagem e som como: filmes, documentários, vídeos, música; esses 

recursos devem ser entendidos, também como textos. Como tal, deve ser passível 

de leitura pelo aluno, pois o cinema, a TV são dotados de linguagem  própria, e 

compreendê-los não significa apenas apreciar imagens e sons. É preciso que o 

professor proponha uma interpretação analítica, contextual. Leitura (suportes 

teóricos), debates, análises de filmes, definições de conceitos (produção de texto, 

pesquisa de dicionário). Sistematização por meio da produção de um texto ou de 

outro meio de expressão – visual,  musical ou literária. 

AVALIAÇÃO  

A avaliação deve ser concebida na sua função, isto é, ela não tem finalidade 

em si mesma, mas, sim tem a função de subsidiar e mesmo redirecionar o curso da 

ação no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista garantir que professores, 

alunos e a própria instituição de ensino estão construindo coletivamente. Sendo 

assim, apesar de sua inequívoca importância individual, no ensino de Filosofia, 

avaliação não se resumiria apenas a perceber quanto o estudante assimilou do 

conteúdo presente na história da filosofia, do texto ou dos problemas filosóficos, nem 

inclusive a examinar sua capacidade de tratar deste ou daquele tema. 

A avaliação de Filosofia se inicia com a mobilização para o conhecimento, por 

meio da análise comparativa do que o estudante pensava antes e do que pensa 

após o estudo. Com isso, torna-se possível entender a avaliação como um processo. 

Recuperação e retomada de conteúdos: A recuperação do conteúdo será destinada 

aos alunos que não conseguirem atingir uma compreensão satisfatória da disciplina 

e consequentemente não atingirem a nota mínima necessária. A recuperação e 

retomada de conteúdos constitui parte integrante do processo de ensino e de 

aprendizagem e tem como princípio básico o respeito à diversidade de 
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características, de necessidades e de ritmo de aprendizagem de cada aluno; tendo a 

necessidade de assegurar condições que favoreçam a elaboração, implementação e 

avaliação de atividades de reforço e recuperação paralela, significativas e 

diversificadas que atendam à pluralidade das demandas existentes em cada turma, 

para garantir a superação de dificuldades específicas encontradas pelo aluno 

durante o seu percurso escolar.  

REFERÊNCIAS 

COTRIM, G.; FERNANDES, M. Conecte Filosofia. 2. ed. Saraiva, 2014.  

EMENTA DE FÍSICA 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA  

 A ciência surge em função da necessidade do ser humano em decifrar o 

universo que o rodeia, e pela necessidade da resolução dos problemas que surgem 

em determinados períodos da sua trajetória vivencial. 

 Como ciência, a Física é histórica e busca uma visão do universo em que 

vivemos, procurando expressar através de modelos, conceitos e definições, 

amparando-se em teorias aceitas por uma comunidade cientifica, mediante rigorosos 

processos de validação. As teorias depois de validadas tornam-se leis universais 

que possibilitam a estabelecer um conhecimento definitivo sobre um determinado 

fenômeno. 

 Sendo a ciência que estuda os fenômenos naturais, e como a natureza está 

em constante evolução, essa ciência não tem caráter estagnado e definitivo, 

acompanha as transformações do pensamento humano, evoluindo através de novas 

tecnologias e teorias cientificas. Sua evolução não ocorre apenas no âmbito 

cientifico, abrange também um caráter filosófico, pois possibilita questionar as 

“verdades” ou dogmas instituídos pelo conhecimento empírico. 

A física corresponde a um conjunto de conhecimentos estruturados, 

sistematizados, reconhecidos pela sociedade em geral e, especialmente, pela 

comunidade científica. O ensino da Física no Ensino Médio deve contribuir para a 

formação de uma cultura cientifica efetiva, que permita aos alunos a interpretação 

dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a interação 

do ser humano com a natureza, como parte da própria natureza em transformação. 
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É fundamental apresentar uma física com a qual o aluno possa perceber seu 

significado no momento em que aprende não num momento posterior do 

aprendizado. O conhecimento deve ser voltado a fenômenos significativos com a 

utilização do saber adquirido. 

O aprendizado de Física deve estimular os jovens a acompanhar as notícias 

científicas, orientando-os para a identificação sobre o assunto que está sendo 

tratado e promovendo meios para a interpretação de seus significados. A Física 

contemporânea deve apresentar-se em forma culturalmente significativa e 

contextualizada, transcendendo naturalmente os domínios disciplinares escritos. 

É fundamental ressaltarmos a importância de levar em conta os 

conhecimentos já adquiridos pelos alunos, suas concepções acerca do mundo em 

que vivem. A interação entre professor-aluno, o diálogo entre aluno-professor-ciência 

é indispensável na construção do conhecimento pelo próprio aluno. 

Enfim, a aprendizagem deve ser considerada uma produção cultural, que irá 

transformar o cidadão, propiciando ao educando uma visão científica e crítica da 

realidade e das tecnologias em que ele interage, libertando o educando das vendas 

do universo empírico. 

 

JUSTIFICATIVA 

 O ensino de Física tem seu ponto de ponto no meio em que o aluno vive, 

explicando os fenômenos que acontecem no seu cotidiano e no resto do mundo. 

Este aprendizado ocorre através da experimentação, demonstração, observação, 

confronto, dúvida, interpretação e construção conceitual dos fenômenos físicos. 

Neste processo o aluno apropriar-se-á da linguagem própria de códigos e símbolos, 

desenvolvida pela física, utilizando-a para sua comunicação oral e escrita. 

 Incorporando á cultura e integrado como instrumento tecnológico, esse 

conhecimento tornou-se indispensável à formação da cidadania contemporânea. Ao 

propiciar esses conhecimentos, o aprendizado da física promove a articulação de 

toda uma visão de mundo, de uma compreensão dinâmica do universo, mais ampla 

do que nosso entorno imediato, capaz, portanto, de transcender nossos limites de 

tempo e espaço. 

 Movimento, Termodinâmica e Eletromagnetismo foram escolhidos como 
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conteúdos estruturantes porque indicam campos de estudo da Física, que a partir de 

desdobramentos, possam garantir os objetos de estudo da disciplina de forma 

abrangente. 

Não se pode negar, aos estudantes, condições para que contemplem a 

beleza, a elegância das teorias físicas. Ao debruçar-se sobre o estudo da gravitação, 

por meio do modelo de Newton, em que a força aparece variando com o universo do 

quadrado da distancia, numa equação que considera a presença da massa, o aluno 

deveria perceber, ali, não apenas uma equação matemática, onde basta, tão 

somente, colocar alguns dados para obter uma reposta, mas um resultado que 

sintetiza toda uma concepção de espaço, matéria e movimento desde que o homem 

se interessou, movido pela necessidade ou pela curiosidade, pelo estudo dos 

movimentos. 

Considerando que, para a maioria dos nossos jovens, o Ensino Médio 

assume o caráter de terminalidade, os professores de Física da rede Pública 

estadual do Paraná constroem essas orientações curriculares, ressaltando a 

importância de um enfoque conceitual que não leve em conta apenas a equação 

matemática, mas que considere o pressuposto teórico que afirma que o 

conhecimento cientifico é uma construção humana com significado histórico e social. 

Além disso, se queremos contribuir para a formação de sujeitos que sejam 

capazes de refletir e influenciar, de forma consciente, nas tomadas de decisões, é 

importante buscarmos o entendimento das possíveis relações entre o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e as diversas transformações culturais, 

sociais e econômicas decorrentes deste desenvolvimento que, em muitos aspectos, 

depende de uma percepção histórica de como estas relações foram sendo 

estabelecidas ao longo do tempo. 

OBJETIVOS 

 A física sendo uma ciência que tem por fim a compreensão dos fenômenos 

naturais deve preconizar os seguintes objetivos: 

- Trabalhar a física além da matemática aplicada, pois esta é uma linguagem e não 

um fim, construindo os conceitos físicos através da compreensão do universo, sua 

evolução, suas transformações e as interações que nele apresentam. 

- Saber matemática não pode ser um pré-requisito para ensinar física, ainda que a 
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linguagem matemática seja uma ferramenta para a física. Entendemos que 

precisamos permitir aos estudantes de física que se apropriem do conhecimento 

físico, daí a ênfase aos aspectos conceituais sem, no entanto, descartar o 

formalismo matemático. 

- Partir do conhecimento prévio trazido pelos estudantes, como fruto de suas 

experiências de vida em seu contexto social e que na escola, se fazem presentes no 

momento em que se inicia o processo. Enfatizando, particularmente, as concepções 

alternativas apresentadas pelos estudantes, a respeito de alguns conceitos, as quais 

acabam por influenciar a aprendizagem desses conceitos do ponto de vista 

cientifico. 

- Entender que o ensino de física deve ser voltado para fenômenos físicos, 

enfatizando-os qualitativamente, porém, sem perda da consciência teórica. 

- Propor um tratamento qualitativo dos temas da física moderna, apresentado a física 

como ciência em processo de construção. 

- Fazer a ligação entre a teoria e a prática, através da experimentação, por 

proporcionar uma melhor interação entre professor e alunos e, entre grupos, 

contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes, dentro de um 

contexto especial que é a escola. 

- Repassar os conhecimentos historicamente acumulados de forma que possibilite a 

formação crítica do educando, valorizando desde a abordagem de conteúdos 

específicos ate suas implicações históricas. 

- Contribuir para a formação de uma cultura cientifica efetiva, que permita aos alunos 

a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situando e 

dimensionando a interação do ser humano com a natureza, como parte da própria 

natureza em transformação. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

 Os conteúdos (MOVIMENTO, TERMODINAMICA, ELETROMAGNETISMO E 

FÍSICA MODERNA) foram escolhidos como estruturantes por que indicam campos 

de estudos da física que, a partir de desdobramentos em conteúdos específicos, 
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possam garantir os objetivos de estudo da disciplina da forma mais abrangente 

possível. 

 

CONTEÚDOS GERAIS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

1º ANO 

1. Introdução ao estudo da 

Física 

1.1 Evolução da Física 

1.2 Partes da Física 

2. Sistemas de medidas 2.1 O sistema internacional de unidades; 

2.2 Medidas de comprimento e de intervalo de 

tempo; 

3. Cinemática Escalar 3.1 Conceitos básicos  

3.2 Deslocamento escalar 

3.3 Velocidade Escalar Média 

3.4 Emprego do conhecimento físico e das 

formulas na resolução de problemas; 

4. Movimento Retilíneo 

Uniforme 

4.1 Função Horária; 

4.2 Encontro entre dois carros 

4.3 Leitura e interpretação de gráficos e 

tabelas; 

5. MovimentoRetilíneo uniforme 

variado; 

5.1 Aceleração 

5.2 Funções Horárias 

5.3 Equação de Torricelli 

5.4 Leitura e interpretação de gráficos e 

tabelas 

5.5 Interpretação dos conceitos em aplicações 

de fórmulas na resolução de problemas 

5.6 Queda Livre 
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6. Lançamento Oblíquo e 

horizontal; 

6.1 Características do lançamento 

6.2 Equações dos lançamentos 

6.3 Alcance máximo e trajetórias reais 

7. Gravitação universal; 7.1 Campo Gravitacional 

7.2 Leis de Kepler 

7.3 Intensidade do campo Gravitacional 

8. Força 8.1 Conceito de força 

8.2 Componentes perpendiculares de uma 

força 

8.3 Força resultante 

9. Massa e Peso 9.1 Diferenças entre massa e peso 

9.2 Cálculo do peso de um corpo 

10. Leis de Newton 10.1 Lei da Inércia dos corpos – 1ªLei 

de Newton. 

10.2 Princípio fundamental da dinâmica 

- 2ªLei de Newton. 

10.3 Principio da ação e reação - 3ªLei 

de Newton. 

10.4 Aplicações das leis de Newton 

11. Movimento circular uniforme 11.1 Determinar a posição e a 

velocidade de um corpo em MCU. 

11.2 Apresentar as grandezas período, 

freqüência e velocidade angular. 

11.3 Relações entre essas grandezas. 

11.4 Aplicações do MCU 
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12. Energia e trabalho 12.1 Energia mecânica 

12.2 Trabalho de uma força constante e 

variável 

12.3 Trabalho do peso e da força 

elástica 

12.4 Conservação da energia mecânica; 

12.5 Potência e Rendimento; 

12.6 Quantidade de movimento e 

impulso; 

12.7 Conservação da quantidade de 

movimento; 

12.8 Colisão frontal. 

13. Hidrostática 13.1 Densidade de um corpo 

13.2 Pressão média 

13.3 Pressão atmosférica 

13.4 Teorema de Stevin 

13.5 Experiência de Torricelli 

13.6 Princípio de Arquimedes 

2º ANO 

14. Termometria 

14.1 Conceitos básicos 

14.2 Equilíbrio térmico 

14.3 Escalas de temperatura 

14.4 Conversão de temperaturas 

14.5 Relação entre as escalas 

15. Dilatação dos sólidos 15.1 Dilatação linear 

15.2 Equilíbrio superficial 

15.3 Dilatação Volumétrica 
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16. Calorimetria 16.1 Relação entre calor, temperatura e 

energia 

16.2 Capacidade térmica e calor 

específico dos materiais 

16.3 Princípio das trocas de calor 

16.4 Mudanças de fase 

16.5 Calor latente 

16.6 Diagrama de fases 

16.7 Cálculo das calorias nos alimentos 

16.8 Transmissão de calor 

17. Estudo dos gases 

Termodinâmica 

17.1 Mudanças de estado físico 

17.2 Transformações gasosas 

17.3 Equação de Clapeyron 

17.4 Leis da termodinâmica 

17.5 Aplicações das leis termodinâmica 

 

18. Óptica geométrica 18.1 Conceitos básicos da óptica 

geométrica 

18.2 Princípios da Óptica geométrica 

18.3 Eclipses do sol e da lua 

18.4 Espelhos planos e esféricos 

18.5 Fenômenos ópticos: reflexão, 

refração e absorção 

18.6 Construção das imagens nos 

espelhos 

18.7 Óptica da visão – partes do olho 

18.8 Defeitos e doenças da visão 
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19. Ondulatória 19.1 Introdução ao estudo das ondas 

19.2 Velocidade de propagação das 

ondas 

19.3 Fenômenos ondulatórios 

19.4 Ondas estacionárias 

20. Acústica 20.1 Velocidade de propagação do 

som 

20.2 Qualidade do som 

20.3 Fenômenos sonoros 

20.4 Efeito Doppler 

20.5 Tubos sonoros 
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3º ANO 

21. Eletricidade 

21.1 Princípios da eletricidade 

21.2 Processos de eletrização 

21.3 Força Elétrica – Lei de Coulomb 

21.4 Vetor campo elétrico e Potencial 

Elétrico 

21.5 Energia potencial eletrostática 

21.6 Capacitância ou capacidade 

Elétrica 

21.7 Corrente elétrica e seus efeitos 

21.8 Intensidade da corrente elétrica 

21.9 Resistência elétrica e Leis de 

Ohm 

21.10 Associação de resistores 

21.11 Potência elétrica e energia 

elétrica 

21.12 Geradores e receptores 

21.13 Circuitos elétricos 
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22. Eletromagnetismo 

 

 

 

23. Física Moderna 

22.1 Imãs – conceituação e 

propriedades 

22.2 Princípios do magnetismo 

22.3 Noções de geomagnetismo 

22.4 Vetor indução magnética 

22.5 Força Magnética  

23.1 Introdução à Teoria da 

Relatividade 

23.2 Massa Relativista 

23.3 Energia Relativista 

23.4 Efeito fotoelétrico 

23.5 O principio da incerteza de 

Heisenberg. 

METODOLOGIA 

O trabalho do professor é o de mediador, ou seja, responsável por apresentar 

problemas ao aluno que o desafiem a buscar a solução. O professor pode adotar 

procedimentos simples, mas que exijam a participação efetiva do aluno. 

O ensino de Física, classicamente no Ensino Médio precisa estar em sintonia 

com objetivo maior da educação, que é a formação de um cidadão crítico, capaz de 

interferir com qualidade na dinâmica social em que está inserido. 

O papel da Física, classicamente, é o de elaborar uma descrição quantitativa 

dos fenômenos físicos observados na natureza. Porém, entendemos que o 

“quantitativo” não pode ser entendido simplesmente como e repasse ao aluno de 

fórmulas prontas, com o devido treino para a resolução de questões numéricas. 

A abordagem histórica dos conteúdos se apresenta útil e rica, pois auxilia o 

aluno a reconhecer a ciência como um objeto humano, tornando o conteúdo 

científico mais interessante e compreensível, além de ajudar os professores na 

busca da estrutura das concepções espontâneas de seus estudantes. Permite ao 

professor um paralelismo entre história e ciência. O conhecimento do passado, das 
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idéias e suas relações econômicas e sociais podem ajudar e entender a ciência 

como parte da realidade transformando a física em algo compreensível, iniciando 

uma ruptura, com uma metodologia própria do senso comum, fazendo a ponte entre 

as idéias espontâneas e o conhecimento científico. 

O processo pedagógico na disciplina de física deve partir do conhecimento 

prévio do estudante, com o objetivo de chegar ao conceito científico. Sendo o 

objetivo principal entre professores e estudantes compartilhar a busca da 

aprendizagem que ocorre na interação com o conhecimento prévio do sujeito e, 

simultaneamente, adicionam, diferenciam, interam, modificam e enriquecem o saber 

já existente. 

Para melhor contextualização dos conteúdos serão proporcionados aos 

alunos, cabe ao professor, propiciar ao aluno a apropriação do respectivo conteúdo 

através de exposição oral e dialogada exercícios, questionamentos, demonstrações, 

seminários, palestras, textos interdisciplinares, estudo dirigido e aulas práticas em 

laboratórios, utilizando-se, quando possível, dos recursos tecnológicos disponíveis. 

 

 AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação visa a julgar como e quantos dos objetivos iniciais 

definidos, no plano de trabalho do professor foram cumpridos. Necessariamente, 

deve estar estreitamente vinculado aos objetivos da aprendizagem. Além disso, têm 

a finalidade revelar fragilidades e lacunas, pontos que necessitam de reparo e 

modificação por parte do professor. Ou seja, a avaliação deve estar centrada tanto 

no julgamento dos resultados quanto na análise do processo de aprendizado. 

A avaliação é um elemento integrador do processo ensino e aprendizagem, 

visando o aperfeiçoamento, a confiança e a naturalidade do processo, como um 

instrumento que possibilita identificar avanços e dificuldades, levando-nos a buscar 

caminhos para solucioná-los. 

O aluno será avaliado á medida que possa desenvolver relações entre o 

conhecimento empírico e o conhecimento científico, mostrando habilidades em ler e 

interpretar textos, fazendo uso das representações físicas como tabelas, gráficos, 

equações sistemas de unidades, etc. 

Outra possibilidade é a verificação do quanto o conhecimento inicial do aluno 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

49 

foi modificado (ou não), dado o desenvolvimento da disciplina. A partir daí, pode-se 

gerar uma discussão bastante vantajosa sobre o aprendizado, ao mesmo tempo em 

que se avalia o quanto, como e por que o aprendizado se deu. 

Enfim, sendo a avaliação um processo somatório e contínuo, está ligada a 

todas as ações do aluno, levando-se em conta os pressupostos teórico-

metodológicos da disciplina; deverá também ser diversificada, para contemplar as 

diferentes habilidades apresentadas pelos alunos. Para tanto, entre outros 

instrumentos que possam se tornar pertinentes no decorrer do processo de 

aprendizagem serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 

- Prova escrita 

- Trabalhos individuais e em grupo 

- Pesquisa bibliográfica 

- Testes orais e escritos 

- Criatividade observada nos trabalhos 

- Produção nas aulas práticas 

- Auto-avaliação 

- Debates e seminários 
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Paraná . Curitiba: SEED, 2004, p.3. 
 
BRASIL/MEC. Lei de Diretrizes e Bases da educação – LDB 9.394/9 6. 
 
BRASIL/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio . Brasília: 
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2002. 
 

EMENTA DE GEOGRAFIA  
 
ENSINO FUNDAMENTAL E  MÉDIO 

 
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

As diretrizes curriculares da disciplina da geografia adotaram para objeto de 

estudo da geografia, o espaço geográfico que é composto pelo lugar, paisagem, 

região, território, natureza, sociedade, entre outros. O espaço geográfico é 

produzido e apropriado pela sociedade, composto por objetos e ações  inter-

relacionados. 

Cabe à geografia preparar o aluno para uma leitura crítica da produção 

social do espaço e à escola subsidiar os alunos no enriquecimento e 

sistematização dos saberes para que estes sejam sujeitos capazes de 

interpretar, com olhar crítico, o mundo que os cerca. Ao professor cabe a postura 

investigativa e de pesquisa evitando visão receptiva e reprodutiva do mundo, 

fornecendo aos alunos conhecimentos específicos da geografia, com os quais ele 

possa ler e interpretar criticamente o espaço, considerando as diversas temáticas 

geográficas. 

A relevância da geografia está no fato de que todos os acontecimentos do 

mundo têm uma dimensão espacial, onde o espaço é a materialização dos 

tempos da vida social. 

O papel do processo produtivo na construção do espaço deve possibilitar a 

compreensão sócio-histórica das relações de produção capitalistas, para que 

reflita sobre as questões ambientais, sociais, políticas, econômicas e culturais 

materializadas no espaço geográfico. Considerando que os alunos são agentes 
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da construção do espaço, por isso, é também papel da geografia subsidiá-los 

para interferir conscientemente na realidade. 

A Geopolítica deve possibilitar ao aluno a compreensão do espaço que ele 

está inserido, a partir do entendimento da constituição e das relações 

estabelecidas entre os territórios institucionais e aqueles territórios que a eles se 

sobrepõem como campos de forças sociais e políticas. É necessário que os 

alunos compreendam as relações de poder que os envolvem e determinam. 

Considerando fundamental para os estudos geográficos no atual período 

histórico, atinge outros campos de conhecimento e assim remete à necessidade 

de espacializá-los e especificar o olhar geográfico para o mesmo. 

A concepção de meio ambiente não pode excluir a sociedade, e sim, 

compreender que a sociedade, economia, política e cultura fazem parte de 

processos relativos à problemática ambiental contemporânea, sendo componente 

e sujeito dessa problemática. 

É fundamental compreender a gênese da dinâmica da natureza, quanto sua 

transformação em função da ação humana e sua participação na constituição 

física do espaço geográfico. Não se trata apenas das questões da natureza, mas 

ambiente pelos aspectos sociais e econômicos passam a ser também questões 

da pobreza, da fome, do preconceito e das diferenças culturais. 

Permite a analise do Espaço Geográfico, sob a ótica das relações sociais e 

culturais, bem como da constituição, distribuição e mobilidade demográfica. As 

manifestações culturais perpassam gerações, criam objetos geográficos e são 

partes do espaço, registros importantes para a Geografia. 

Deve contribuir para a compreensão desse momento de intensa circulação 

de informações, mercadorias, dinheiro, pessoas e modos de vida. 

Preocupar-se com estudos da constituição demográfica das diferentes 

sociedades, com as migrações que imprimem novas marcas nos territórios e 

produzem novas territorialidades e com as relações político-econômicas que 

influenciam essa dinâmica. 

Os conteúdos serão abordados com ênfase nas dimensões geográficas da 

realidade econômica, política, socioambiental e cultural - demográfica. Em 

algumas situações, um dos conteúdos estruturantes poderá ser mais enfatizado. 

Deve ocorrer uma articulação dos conteúdos estruturantes, básicos e 
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específicos, envolvendo a História Cultural Afro-brasileira (Lei nº 10.639/); Cultura 

Indígena ( Lei nº 11.645/08); História do Paraná (Lei nº 13.381/01); Meio 

Ambiente (Lei 9.795/99), Educação Tributária e Fiscal (Portaria 413/2002), Direito 

da Criança e do Adolescente (Lei n.º 11525/07) e os programas sócio 

educacionais ( Violência na Escola, drogas, Sexualidade e diversidade). A 

Geografia no ensino médio é abordada de modo a ampliar e aprofundar os 

conhecimentos apropriados no ensino fundamental. Estudos sobre o espaço 

geográfico global, serão realizados a partir de recortes temáticos mais 

complexos. As práticas pedagógicas para o ensino de Geografia estarão 

relacionadas aos fundamentos teóricos das Diretrizes, utilizando recursos áudio 

visuais (filmes, trechos de filmes, programas de reportagem e imagens em geral), 

obras de arte e literatura, aula de campo e outras maneiras de abordar o 

conteúdo. A cartografia será abordada como um recurso didático ao longo do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

� Ler e interpretar criticamente o espaço; 

� Compreender o estudo do processo histórico na formação das sociedades 

humanas; 

� Entender o funcionamento da natureza por meio da leitura do lugar, do 

território a partir do espaço geográfico; 

� Perceber as relações econômicas, políticas, sociais que envolvem o mundo 

globalizado; 

� Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço atual os 

pro0cessos históricos, construídos em diferentes tempos, os processos 

contemporâneos, conjuntos dos diferentes agentes, que resultam em 

profundas mudanças na organização e no conteúdo do espaço 

compreendendo e aplicando no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 

 

METODOLOGIA   

De acordo com as diretrizes curriculares para o ensino da Geografia, os 

conteúdos estruturantes devem ser abordados de forma crítica e dinâmica de 
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maneira que a teoria, prática e a realidade estejam interligadas em coerência com os 

fundamentos teórico-metodológicos. 

 Para o desenvolvimento do trabalho pedagógico de geografia, torna-se 

necessário compreender o espaço geográfico e seus básicos e as relações sócio-

espaciais nas diferentes escalas (local regional e global). 

 Esses conteúdos devem ser aplicados para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico da disciplina para compreensão nas diferentes escalas geográficas. 

No processo de construção do conhecimento e análise das categorias serão 

realizadas problematizações, análise de textos e imagens, mapas, músicas, 

manifestos, vídeos, documentários, trabalhos de campo, entre outros. 

Ainda poderão ser utilizadas análise e interpretação de tabelas, gráficos, 

produção de esquemas, quadros comparativos, painéis, cartazes, levantamento de 

informações e pesquisas em diversas fontes, como recursos para a confirmação da 

ação pedagógica. 

Os conteúdos específicos poderão ser desenvolvidos considerando os 

enfoques Dimensão Socioambiental, a Dinâmica Cultural e demográfica, Dimensão 

Econômica da Produção no espaço e a Geopolítica. 

Por outro lado, é importante destacar a aula de campo como prática 

metodológica e a cartografia como recurso didático que assume abordagem 

diferenciada e concordante com a perspectiva teórico-metodológica assumida pelo 

professor. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

O objeto de estudo/ensino da Geografia para a educação básica é o espaço 

geográfico. 

Para a organização desse objeto de estudo organizado os conteúdos 

estruturantes, que são os saberes e conhecimentos que identificam e organizam os 

campos de estudos da Geografia. Os conteúdos estruturantes relacionam-se entre si 

e nuca se separam. 

A partir dos conteúdos estruturantes surgem os conteúdos específicos. 

Os conteúdos Estruturantes são: 

� Dimensão econômica da produção do/no espaço; 

� Dimensão política do/no espaço geográfico; 
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� Dimensão Socioambiental; 

� Dinâmica Cultural e demográfica; 

� Dimensão econômica da produção do/no espaço; 

 

Enfatizar a apropriação do meio natural pelo homem, criando uma rede de 

transferência e circulação de mercadorias, pessoas, informações e capitais é o 

enfoque a ser dado para os alunos do Ensino Fundamental. Considerando que 

esses alunos são agentes da construção do espaço. 

Para o Ensino Médio, o enfoque dos conteúdos estruturantes pode ser 

considerado como analise para entender como se constituir e espaço geográfico, 

possibilitando a compreensão sócio-histórica das relações de produção capitalistas, 

para refletir sobre as questões ambientais. 

 

Dimensão econômica da produção do/no espaço 

A abordagem desse conteúdo estruturante enfatiza a apropriação do meio 

natural pela sociedade, por meio das relações sociais e de trabalho, para a 

construção de objetos técnicos que compõem as redes de produção e circulação de 

mercadorias, pessoas, informações e capitais, o que tem causado uma intensa 

mudança na construção do espaço. 

Articula-se com os demais conteúdos estruturantes, pois a apropriação da 

natureza e sua transformação em produtos para o consumo humano envolvem as 

sociedades em relações políticas, ambientais e culturais, fortemente direcionadas 

por interesses socioeconômicos locais, regionais, nacionais e globais. 

 

Dimensão política do/no espaço geográfico  

Os conteúdos estruturantes na área da dimensão política têm como proposta a 

reflexão dos fetos históricos, para que os alunos ampliem sua compreensão a 

respeito do mundo real, em âmbito local, regional e global. 

Para o Ensino Médio este conteúdo estruturante deve ter uma abordagem mais 

profunda, visto que o aluno teve noções no Ensino Fundamental. O trabalho 

pedagógico deve abordar o local e o global, levando em consideração a 

interpretação histórica das relações geopolíticas em estudo. 
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Dimensão Socioambiental 

 A questão não se restringe aos estudos da flora e da fauna, mas a 

interdependência das relações entre a sociedade, aspectos econômicos, sociais, 

culturais, etc. Compreendendo a dinâmica da natureza e as alterações causadas 

pelo homem. 

 

Dinâmica cultural e demográfica 

 A análise do espaço geográfico acontece a partir desse conteúdo 

estruturante. Os estudos da formação demográfica das diferentes sociedades e dos 

aspectos culturais contribuem para compreender a intensa circulação de 

informações, mercadorias, dinheiro, pessoas e modos de vida. 

 Deve acontecer a abordagem dos conteúdos envolvendo a temática de 

história e cultura afro-brasileira e africana nas diferentes séries do Ensino 

Fundamental e Médio, em qualquer conteúdo estruturante, de acordo com a Lei 

10.639/03. 

 

História e cultura indígena, africana e afro-brasil eira. 

 A escola é o lugar de construção não só do conhecimento, mas também da 

identidade, de valores de afetos, enfim, é onde o ser humano se molda com sua 

sociedade. O Brasil e o povo brasileiro foram formados a partir das heranças 

culturais europeias, indígenas e africanas e, não contempla de maneira equilibrada, 

essas três contribuições no sistema educacional. Por isso, se faz necessário uma 

maior discussão desses temas na sala de aula, para a construção de uma sociedade 

mais igualitária.   

 O objetivo não é substituir uma educação eurocêntrica por outra afrocêntrica, 

mas sim valorizar os aspectos culturais indígenas, africanos e afro-brasileiros que 

por muitos anos foram silenciados e discriminados na educação nacional, portanto é 

papel do docente educar para a diversidade. 

 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

6° ANO 
1º Bimestre 
 Geografia: ciência do espaço 
 Transformação das paisagens 
 Paisagens da cidade e do campo 
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 Território e poder 
 Cartografia: a representação do espaço 
 Formas de representar o espaço geográfico 
 Orientação e localização no espaço geográfico 
   
2º Bimestre 
 O trabalho e a produção do espaço geográfico 
 Diferentes formas de produzir o espaço 
 As cidades ao longo da História 
 A vida nas cidades 
 O relevo terrestre 
 As ações da natureza e dos seres humanos no relevo 
 Moradias e relevo 
 Relevo e atividades econômicas 
 
3º Bimestre 
 Recursos minerais: usos e conceitos 
 Produção mineral 
 Recursos energéticos 
 Fontes de energia e meio ambiente3 
 Água e as atividades humanas 
 Terra: planeta água 
 Águas continentais 
 Águas salgadas da Terra 
 
4º Bimestre 
 Tempo atmosférico e clima 
 Os fatores do clima 
 Climas da Terra 
 O clima e as atividades humanas 
 Relações entre elementos naturais 
 Principais formações vegetais da Terra 
 A biodiversidade e a devastação da vegetação 
 Proteção das formações vegetais 
 
7° ANO 
1º Bimestre 
 O território brasileiro: divisão política e regional 
 Dimensão e localização  
 Formação do território brasileiro 
 Ocupação e integração do território 
 Região Norte 
 Região Nordeste 
 Regiões Centro-Oeste e Sul 
 Região Sudeste 
 
2º Bimestre 
 O relevo brasileiro 
 Princiáis formas do relevo brasileiro 
 Águas no território brasileiro 
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 Uso dos recursos hídricos no Brasil 
 Aspectos da vegetação brasileira 
 Ações humanas: devastação e preservação 
 O clima no Brasil 
 Os tipos de clima do Brasil 
  
3º Bimestre 
 Relações entre campo e cidade 
 Terra e trabalho no campo 
 Atividades agrícolas no Brasil 
 Pecuária e extrativismo 
 Do campo para a cidade 
 A rede urbana brasileira 
 Serviços públicos nas cidades 
 Problemas ambientais nas cidades 
 
4º Bimestre 
 Distribuição geográfica da indústria 
 O processo de industrialização no Brasil 
 O setor de serviços 
 O comércio 
 Brasil: país populoso? 
 Distribuição e movimentos da população 
 População brasileira: idade, sexo e trabalho 
 População brasileira e diversidade cultural  
 
8° ANO 
 
1º Bimestre 
 Região e regionalização 
 O mundo dividido em continentes 
 A regionalização e as ordens mundiais 
 Regionalizações socioeconômicas no mundo globalizado 
 O continente americano 
 A origem dos países americanos 
 Hidrografia e relevo 
 Dinâmica do clima e formações vegetais 
 
2º Bimestre 
 O Canadá 
 Estados Unidos: organização do território 
 População e economia estadunidense 
 A potência mundial: Estados Unidos 
 Explorando a América Latina 
 A América Central 
 América Andina e Guianas 
 América Platina e Brasil 
 
3º Bimestre 
 Apresentando o continente africano 
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 Aspectos naturais do território 
 Do primeiro ser humano à chegada dos europeus 
 Imperialismo e partilha da África 
 A população africana 
 Diversidade étnica, linguística e cultural 
 Condições de vida na África 
 Os conflitos e os refugiados 
 
4º Bimestre 
 A exploração dos recursos naturais 
 A agricultura e a pecuária 
 A atividade industrial na África 
 Oceania: o continente insular 
 Austrália: um país continente 
 Nova Zelândia 
 A Antártida 
 
9° ANO 
1º Bimestre 
 Globalização: um mundo sem fronteiras 
 Indústrias e inovações técnicas 
 Globalização e organização do espaço geográfico 
 Globalização e desigualdade 
 Organizações internacionais 
 A ONU, a paz e o meio ambiente 
 Os blocos econômicos  
  
2º Bimestre 
 Apresentando o continente europeu 
 Integrações da Europa: União Europeia e CEI 
 Relevo e rios da Europa 
 Climas e formações vegetais da Europa 
 A população europeia 
 Vivendo nas cidades  
 Desintegrações e conflitos na Europa 
 Migrações, racismo e xenofobia 
 
3º Bimestre 
 O espaço agrário europeu 
 O extrativismo no continente europeu 
 A indústria europeia  
 Comércio externo, transportes e turismo na Europa 
 Apresentando o continente asiático 
 Ásia: elementos naturais 
 Aspectos da população asiática 
 Integrações na Ásia  
  
4º Bimestre 
 O Oriente Médio 
 Diversidade étnica e religiosa 
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 Ásia Setentrional 
 Ásia Central 
 O Extremo Oriente 
 China: a nova potência mundial 
 Ásia Meridional 
 Sudeste Asiático 
 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO ENSINO MÉDIO 

 

1ª Série 

1º Bimestre 

Formação do Universo e do Planeta Terra; 

Estrutura geológica; 

 Deriva Continental e Tectônica de Placas; 

 A estrutura geológica brasileira; 

 As estruturas e as formas de relevo; 

 Bacia sedimentar X planície; 

 Litoral e relevo submarino. 

   

2º Bimestre 

 Localização e orientação; 

 Coordenadas geográficas; 

 Fusos horários; 

 Os mapas: evolução, escalas, projeção cartográfica; 

 Tecnologias modernas aplicadas à cartografia; 

 Sistema de posicionamento global (GPS); 

 Sistema de informação geográfica (SIG). 

 

3º Bimestre 

Clima; 

 Fatores atributos do clima; 

 Os tipos de clima; 

 Fenômenos climáticos; 

 Tipos de chuva; 

El Niño; 
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 Inversão Térmica; 

 O Efeito Estufa; 

 Ilhas de Calor; 

 Chuvas Ácidas; 

 A formação do solo; 

 Erosão do solo. 

 

4º Bimestre 

Hidrografia; 

 Bacias hidrográficas e redes de drenagem; 

 Bacias hidrográficas brasileiras; 

 Biomas e formações vegetais: classificação e situação atual; 

 O desmatamento e suas consequências; 

 Principais características das formações vegetais; 

 Os domínios morfoclimáticos; 

 As unidades de conservação. 

 

2ª SÉRIE 

1º Bimestre 

 Fases do capitalismo (comercial, industrial, financeiro e informacional); 

 Os fluxos da globalização – capitais, pessoas, mercadorias, informações;  

 Desenvolvimento humano: as diferenças entre os países; 

 Ordem geopolítica e econômica: do pós-guerra aos dias de hoje; 

 O fim da Guerra Fria e a emergência de uma nova ordem; 

 Conflitos armados no mundo; 

 Guerras étnicas e nacionalistas. 

  

2º Bimestre 

A geografia das indústrias;  

 Organização da produção industrial; 

 Países pioneiros no processo de industrialização: Reino Unido, Estados 

Unidos; 

 Países de industrialização tardia: Alemanha e Japão; 
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 Países de industrialização planificada: União Soviética, Rússia, China; 

 Países recentemente industrializados: América Latina. Tigres Asiáticos; 

 O comércio internacional e os principais blocos regionais. 

 

3º Bimestre 

Industrialização brasileira: origens da industrialização; 

 O governo Vargas e a política de “substituição de importações”; 

 Juscelino Kubitschek e o Plano de Metas; 

 O governo João Goulart e a tentativa de reformas; 

 O período militar; 

 A economia brasileira a partir de 1985; 

 O Plano Cruzado e o Plano Collor; 

 A abertura comercial, a privatização e as concessões de serviços; 

 O Plano Real; 

O governo de FHC; 

Governos LULA e DILMA. 

  

4º Bimestre 

A produção mundial de energia; 

 Petróleo, carvão mineral e gás natural; 

 Energia elétrica; 

 Biomassa; 

 A produção de energia no Brasil; 

 O consumo de energia no Brasil; 

 Os biocombustíveis. 

 

3ª SÉRIE 

1º Bimestre 

Características e crescimento da população mundial; 

 População e nação: conceitos básicos; 

 Índices de crescimento populacional; 

 Os fluxos migratórios e a estrutura da população; 

 Movimentos populacionais; 
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 Os fluxos migratórios no Brasil; 

 Crescimento vegetativo e transição demográfica; 

 Esperança de vida e mortalidade infantil; 

 A estrutura da população brasileira. 

  

2º Bimestre 

O espaço urbano do mundo contemporâneo; 

 Desigualdades e segregação social; 

 Subemprego e submoradia; 

 Violência urbana; 

 Rede e hierarquia urbanas; 

 As cidades na economia global; 

 As cidades e a urbanização brasileira; 

 População urbana, rural e agrícola; 

 As metrópoles brasileiras; 

 O Plano Diretor e o Estatuto da Cidade. 

  

3º Bimestre  

Impactos ambientais urbanos; 

 Poluição do ar; 

 Poluição do solo: o lixo sólido; 

 Poluição das águas; 

 Normas de preservação do meio ambiente; 

  

4º Bimestre 

Atividades econômicas no espaço rural; 

 Sistemas de produção agrícola; 

 A Revolução Verde; 

 A população rural e o trabalhador agrícola; 

 Biotecnologia, transgênicos e agricultura orgânica; 

A agricultura brasileira; 

 A dupla face da modernização agrícola; 

 O Estatuto da Terra e a reforma agrária; 
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 Desempenho da agricultura familiar e patronal; 

 Produção agropecuária brasileira. 

 

AVALIAÇÃO 

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) a 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem deve ser realizada de maneira 

continua, formativa, diagnostica e processual. A avaliação é parte do processo 

pedagógico devendo acompanhar a aprendizagem do aluno e nortear o trabalho do 

professor. 

As atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo devem possibilitar ao 

aluno a apropriação dos conteúdos e posicionamento critico frente aos diferentes 

contextos sociais. 

Os principais critérios de avaliação são a formação dos conceitos geográficos 

básicos e o entendimento das relações socioespaciais para a compreensão e 

intervenção da realidade. Na avaliação serão utilizados os seguintes critérios: a) 

observação contínua e permanente do desempenho do aluno nas diversas áreas de 

conhecimento e a participação nas atividades desenvolvidas; b) respeito à 

individualidade do aluno; c) ênfase aos aspectos qualitativos da aprendizagem; d) 

ênfase na atividade crítica de síntese e elaboração pessoal de cada aluno; e) 

avaliação escrita, testes, simulados, trabalhos individuais e/ou coletivos, pesquisas, 

entrevistas e outros instrumentos que se fizerem necessários. A avaliação deverá 

ser realizada por meio de diversos recursos e instrumentos visando à contemplação 

das diversas formas de expressão do aluno, tais como: 

• Interpretação e produção de textos de Geografia; 

• Interpretação de fotos, imagens, gráficos, tabelas e mapas; 

• Pesquisas bibliográficas; 

• Relatórios de aulas de campo; 

• Apresentação e discussão de temas em seminários; 

• Construção, representação e análise do espaço através de maquetes. 

O registro da avaliação da aprendizagem será contínuo, permanente e 

cumulativo, indicando a correspondência da etapa em que o aluno se encontra. Será 

oportunizada a recuperação concomitante de conteúdos aos alunos que não 

obtiverem rendimento satisfatório nas avaliações. Os resultados das avaliações 
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serão computados bimestralmente por disciplina, expressos em nota de zero a dez, 

sendo que o rendimento mínimo exigido será 7,0 (sete vírgula zero). 

A recuperação de estudos obedecerá ao disposto na legislação vigente, bem 

como as diretrizes da proposta pedagógica definida pela Secretaria de Estado da 

Educação. A recuperação de estudos será entendida como parte do processo de 

aprendizagem no desenvolvimento contínuo, permanente, cumulativo no qual o 

aluno de aproveitamento insuficiente dispõe de condições que lhe possibilitem a 

apreensão de conteúdos básicos e essenciais. 
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EMENTA DE HISTÓRIA                                                       
 
APRESENTAÇÃO DA  DISCIPLINA 

 
      A História é a ciência que estuda as durações humanas no tempo e no espaço. 

Portanto, neste aspecto da disciplina pretende-se atender as demandas de relações 

sociais, culturais, de poder e econômico. Ao abranger múltiplos aspectos a 

diligenciar reflexões acerca das transformações no transcurso do tempo numa 

relação presente/passado, revelando-se assim a História como uma disciplina do 

tempo presente. 

       Neste sentido, não podemos limitar o ensino da disciplina a ser trabalhada 

apenas como fruto do passado. O conhecimento não é, e não deve ser empregado 

como algo pronto e inacabado numa verdade imutável. É necessário realizar uma 

analise critica acerca de suas variadas interpretações historiográficas. Todo discurso 

é resultado do período e do espaço em que foi escrito, não podemos nunca trabalhar 

com a neutralidade de um discurso historiográfico. Assim como, um sujeito é fruto de 

seu tempo histórico, das relações sociais em que está inserido, mas é também, um 

ser singular, que atua no mundo a partir do modo como o  compreende e como dele 

lhe é possível participar, de acordo com a sua variação cultural, étnica e a classe 

pertencente. Onde a instituição escolar é responsável pela socialização do 

conhecimento, ao desenvolver, fomentar em seus educandos a criticidade e a 
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reflexão histórica. 

      Numa vasta perspectiva a disciplina atual de História rejeita o factual e linear 

onde se privilegiava a memorização de data e fato. Tais características remontam ao 

final do período imperial no qual predominou a filosofia positivista de Auguste Comte. 

Tinha como objetivo a legitimação da aristocracia como sujeitos heróicos da História. 

Tratamos portando, a partir do enfoque de uma relação dinâmica entre passado – 

presente – futuro no qual tecemos uma complexa tarefa educacional. Voltamos um 

olhar microscópico aos pequenos e grandes personagens da História a qual todos 

estão numa relação intrínseca no tempo e no espaço.  

      Nesta dimensão, o Projeto Político Pedagógico (PPP)  do Colégio Guairacá 

valoriza todas as dimensões do processo de construção do conhecimento.          

 

 6° ano 
 

1 - Conteúdos estruturantes:  

Relações Culturais. 
 
2 - Conteúdos específicos:  

 
O que é História? E o que ela nos conta. 
Quem faz a história. 
Por que estudar História? 
O historiador e a produção do conhecimento.  
Patrimônio material e imaterial. 
Preservação do patrimônio histórico. 
Diferentes interpretações das fontes históricas. 
Datando o passado através da articulação da Histórica com outras disciplinas: 
arqueologia, antropologia, paleontologia, geografia, geologia, sociologia e etnologia. 
 
Origem da Terra, das Espécies e da Cultura Humana. 
Mitos sobre a origem da Terra e dos seres vivos. 
Teoria do Big Bang. 
Mitos sobre a origem do ser humano em diversas culturas. 
Criacionismo. 
Teorias científicas sobre a origem do ser humano. 
África como berço da humanidade sob evidências paleontológicas. 
 
Sociedades: História e Cultura. 

       Relações de trabalho; 
       Relações de Poder;  
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Particularidades das sociedades em sua cultura e história. 
Tempo, temporalidade e espaço. 
Diversidade cultural atual. 
 
As primeiras sociedades humanas. 
O termo Pré-História. 
Divisões da Pré-História: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. 
Pré-História na América. 
Cultura e trabalho nas sociedades ameríndias. 
Vestígios da Pré-História no Brasil (sítios arqueológicos: Lagoa Santa (MG), Serrada 
Capivara (PI)). 
Os habitantes dos sambaquis. 
 
África na antiguidade. 
Os egípcios. 
O reino de Cuxe. 
O reino de Axum. 
Os bantos. 
A influência dos bantos na formação da sociedade brasileira. 
O sincretismo religioso entre África e Brasil. 
Cultura Nok. 
África contemporânea. 
 
Impérios do Oriente. 
Origens da formação do Estado. 
Povos que dominaram a Mesopotâmia (sumérios, babilônios, hititas, assírios e  
caldeus). 
Os persas. 
Povos da China e Japão. 
Os japoneses no Brasil. 
A Índia na antiguidade.  
Religiosidade hinduísmo e budismo. 
Os hebreus. 
A cultura hebraica. 
A formação do Estado de Israel e a questão da palestina. 
Os manuscritos do mar Morto. 
Os fenícios. 
Situação atual entre israelenses e palestinos. 
 
Grécia antiga. 
Grécia antiga no período Micênico, Arcaico, Clássico e Helenístico. 
Mitologia e religião. 
 
Roma antiga. 
Roma antiga no período Monárquico, Republicano e Imperial. 
Reforma Agrária. 
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O senado do Brasil. 
 
7° ano 
 
1 - Conteúdos estruturantes:  

Relações Culturais. 
 
2 - Conteúdos específicos:  

 
A Idade Média no Oriente. 
A divisão do Império Romano. 
O Império Romano do Oriente. 
Costumes e tradições das famílias bizantinas. 
Igreja Cristã Ortodoxa. 
 
O mundo árabe na Idade Média. 
Origem e expansão do islamismo. 
Império Árabe. 
Os árabes na Espanha e Portugal. 
Á África muçulmana. 
Comunidade muçulmana no Brasil, costumes e traições. 
 
A Idade Média no Ocidente. 
A Europa após a queda de Roma. 
Diversidade dos povos germânicos. 
Ruralização européia.  
O Reino Franco. 
 
O sistema feudal. 
As relações de propriedade na Europa Feudal. 
O mundo feudal: cultura, economia e sociedade.  
Descentralização política. 
Origens e as relações de servidão. 
O clero medieval. 
Teocentrismo na sociedade medieval. 
 
Crise no sistema feudal. 
A sociedade se transforma. 
Crescimento populacional. 
As Cruzadas. 
Renascimento comercial. 
A formação da burguesia. 
Reflexos do renascimento comercial e urbano. 
A crise do século XIV. 
Fome e revoltas. 
Peste Negra. 
As mulheres na Idade Média. 

       Relações de trabalho; 
       Relações de Poder;  
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Transição para o sistema capitalista. 
A expansão marítima européia. 
Navegações portuguesas. 
Navegações chinesas. 
Concorrência de navegações entre Portugal e Espanha. 
Tratado de Tordesilhas. 
O novo mundo. 
Colonização portuguesa e espanhola na América. 
As trocas culturais entre europeus e indígenas. 
Direitos indígenas atuais. 
O absolutismo monárquico. 
Formação dos Estados modernos europeus. 
O mercantilismo. 
Metalismo e a balança comercial. 
Preços e salários na França do século XVI. 
Moda espanhola do século XVI. 
A balança comercial atual. 
 
Novas formas de pensar. 
Renascimento cultural. 
O ser humano, a razão e a ciência. 
Antropocentrismo. 
A arte renascentista e os valores burgueses. 
O combate às heresias. 
As reformas religiosas. 
Luteranismo. 
Calvinismo. 
Anglicanismo. 
Reforma e Contrarreforma. 
As missões jesuítas no Brasil. 
 
Povos da América e da África. 
Povos indígenas do Brasil (Macro - Jê e Tupi Guarani). 
Os maias. 
Os astecas. 
Os incas. 
O Império de Mali. 
O Império de Gana. 
O Império Songhai. 
Direitos indígenas um debate permanente. 
 
 Colonização do Brasil. 
Brasil colônia de Portugal. 
Extrativismo de pau-brasil. 
O trabalho indígena na exploração de pau-brasil. 
A administração na colônia portuguesa. 
Os engenhos de açúcar. 
Regime escravista africano. 
O escravo muito além do trabalho, mas como um ser atuante em seu tempo. 
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Crise açucareira. 
 
Colonização Espanhola e Inglesa. 
A América espanhola. 
A divisão da América entre os colonizadores. 
Governo na América espanhola. 
A América inglesa. 
As Treze Colônias inglesas: características da colonização. 
A escravidão nos Estados Unidos. 
 
8° ano 
 
1 - Conteúdos estruturantes:  

Relações Culturais. 
 
2 - Conteúdos específicos:  
 
Economia mineradora: 
Bandeirantes: uma solução para uma capitania em crise. 
Bandeirantes contra quilombos. 
O mito dos bandeirantes na historiografia brasileira. 
A exploração das minas. 
A Conjuração Mineira. 
A arte barroca. 
 
Crise no Antigo Regime: 
Movimento iluminista. 
A burguesia expressa novas idéias. 
Direitos naturais. 
As revoluções inglesas no século XVII. 
A revolução francesa. 
Reflexos dos ideais da Revolução francesa no mundo. 
 
Consolidação liberal na Europa: 
Origem do capital inglês. 
Revolução Industrial. 
A indústria e as novas tecnologias. 
A industria e as novas relações sociais. 
Trabalho assalariado. 
Relações com taylorismo, fordismo e toyotismo. 
 
O Império Napoleônico: 
Napoleão se faz imperador. 
O bloqueio continental. 
Administração e o expansionismo napoleônico. 
A queda de Napoleão. 
A construção de um mito. 

       Relações de trabalho; 
       Relações de Poder;  
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O avanço liberal na Europa. 
 
Crise do sistema colonial 
As Treze colônias inglesas. 
O nascimento dos Estados Unidos da América. 
Independência da América Espanhola. 
Movimentos emancipacionistas. 
Revolução Pernambucana. 
Conjuração Baiana. 
 
Processo de independência. 
1808: Transferência da Corte portuguesa. 
De colônia a Reino Unido. 
A situação de Portugal. 
A regência de D. Pedro. 
1822: Independência do Brasil. 
O papel da mulher no início do século XIX. 
A constituição de 1824. 
O governo autoritário de D. Pedro I. 
O período regencial no Brasil. 
Movimentos sociais na Regência. 
Cenário político e econômico do Primeiro e Segundo Reinado. 
Brasil escravista. 
Legado africano na formação do Brasil. 
A produção e economia cafeeira. 
 
Política externa e abolição. 
Movimentos abolicionistas e resistência escravista. 
Guerra do Paraguai. 
A chegada dos imigrantes. 
Urbanização paranaense no século XIX. 
A abolição trouxe igualdade para os negros no Brasil? 
Sincretismo religioso entre África e Brasil. 
 
Transição da Monarquia para a República. 
Crise do Segundo Reinado. 
1889: Proclamação da República. 
A Constituição de 1891. 
Revolta Federalista. 
Revolta Armada. 
O que é patriotismo e cidadania na atualidade. 
 
República das Oligarquias. 
O coronelismo. 
O voto de cabresto. 
Política Café com Leite. 
Crise na economia cafeeira. 
 
A população se revolta. 
A Guerra de Canudos. 
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A Guerra do Contestado. 
Cangaço. 
Brasil sertanejo. 
A Revolta da vacina. 
A Revolta da chibata. 
Vida urbana e consumo em São Paulo do século XX. 
 
9° ano 
 
1 - Conteúdos estruturantes:  

Relações Culturais. 
 
2 - Conteúdos específicos:  

 
Liberalismo e Nacionalismo no século XIX. 
O liberalismo na Europa. 
Primavera de 1848. 
Industrialização e cidades. 
A unificação da Alemanha. 
A unificação da Itália. 
A ciência no século XIX. 
 
O liberalismo nos Estados Unidos. 
Industrialização norte-americana. 
Expansão territorial. 
Diferenças entre sul x norte. 
Guerra da Secessão. 
 
O capitalismo no século XX. 
Etapas do capitalismo: mercantilista, industrial,financeiro e globalizado. 
Segunda Revolução Industrial. 
Trade unions: os sindicatos. 
As mulheres no mercado de trabalho do século XX. 
Igualdade de gênero. 
 
As rivalidades entre nações. 
A era do imperialismo. 
Imperialismo na América. 
Imperialismo na África. 
Conferência de Berlim. 
Imperialismo na Ásia. 
Impasses imperialistas e nacionalistas. 
Primeira Guerra Mundial. 
A América Latina na Primeira Guerra Mundial. 
Tratado de Versalhes. 
 
Crise no capitalismo. 

       Relações de trabalho; 
       Relações de Poder;  
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Urbanização acelerada. 
Condições do proletariado. 
Por que 8 de março é o Dia da mulher? 
Socialismo científico, utópico e cristão. 
Anarquismo. 
 
Revolução Socialista. 
Governos czaristas. 
Reformas e protestos. 
A revolução socialista. 
Implantação socialista. 
Governos socialistas e comunistas da atualidade. 
 
O período entre guerras. 
Estados Unidos no pós-guerra. 
A crise econômica dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial. 
A Crise de 1929. 
New Deal. 
Ascensão do totalitarismo. 
O nazismo na Alemanha. 
O facismo na Itália. 
O salazarismo português. 
Mobilizações contra o capitalismo no século XXI. 
 
A guerra divide o mundo em dois blocos: 
Política de alianças. 
A Segunda Guerra Mundial. 
O Japão e Estados Unidos na guerra. 
O ataque a Pearl Harbor. 
A Bomba de Hiroshima e Nagasaki. 
O Brasil na Segunda Guerra Mundial. 
Consolidação da URSS como potência. 
 
Guerra Fria 
Sequelas da Segunda Guerra Mundial. 
Construção do Muro de Berlim. 
A guerra da Coréia. 
Pacto de Varsóvia e Otan. 
Indochina e Vietnã. 
Direitos civis. 
A independência da Índia. 
As independências africanas. 
A revolução chinesa. 
A revolução cubana. 
Movimento hippie: paz e amor contra as guerras. 
 
O Brasil na Era Vargas 
A crise das oligarquias. 
Urbanização e industrialização brasileira. 
Movimentos operários no século xx. 
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1922: Semana de Arte Moderna. 
1930: Golpe ou revolução? 
O governo de Getulio Vargas. 
Revolução Constitucionalista. 
Constituição de 1934. 
 
Entre a ditadura e a democracia. 
1937: um golpe na democracia. 
A ditadura do Estado Novo. 
Direitos trabalhistas. 
Cultura popular na Era Vargas. 
A volta da democracia. 
O retorno de Vargas. 
Fim da Era Vargas. 
 
Ditadura e Democratização do Brasil. 
Governo de JK. 
Governo de Jânio Quadros. 
Jânio renúncia. 
Golpe militar no governo de Jango. 
Os militares no poder (1964-1985). 
Milagre brasileiro. 
Atos institucionais. 
Repressão e censura. 
Contracultura. 
 
A redemocratização do Brasil. 
Diretas Já. 
O mito Tancredo Neves. 
O governo de José Sarney. 
A economia brasileira na década de 1980. 
1988: Nova Constituição. 
Eleições diretas. 
Era Collor. 
Impeachment de Collor. 
 
O mundo multipolarizado. 
O mundo após a Guerra Fria. 
As reformas de Gorbachev. 
Rússia atual. 
O fim do socialismo no Leste europeu. 
1989: queda do Muro de Berlim. 
Dilemas da América latina (México, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela). 
 
Desafios da nova ordem mundial. 
Conflitos no Oriente Médio 
O século XX para africanos, Índia e China. 
Os países emergentes no mundo globalizado. 
 
Perspectivas do Brasil Contemporâneo. 
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Plano Real e controle inflacionário. 
O governo de Itamar Franco. 
Neoliberalismo. 
Globalização. 
A Era FHC. 
A Era Lula. 
11 de setembro. 
A descoberta do pré-sal. 
 
A eleição de Dilma. 
 
Avanços sociais 
Sociedades indígenas do Brasil. 
A nova classe média. 
Movimentos sociais atuais. 
 
1° ano  
 
1 - Conteúdos estruturantes:  

Relações Culturais. 
 
2 - Conteúdos específicos:  
 
Refletindo sobre História 
Tempo e História 
 
Origens e Culturas 
Origem Humana 
As primeiras sociedades 
Primeiros povos da América 
 
As primeiras civilizações 
Povos da Mesopotâmia 
África: Egito e Reino Cuxe 
Hebreus: Fenícios e Persas 
Povos da China e da índia 
 
Antiguidade Clássica 
Gregos 
Romanos 
 
Bizâncio, Islã e povos Africanos 
Império Bizantino 
Mundo islâmico 
Povos Africanos 
 
Idade Média Ocidental 

       Relações de trabalho; 
       Relações de Poder;  
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Reinos Germânicos e Império Carolíngio 
Feudalismo 
Igreja e cultura medieval 
Séculos finais da Idade Média 
 
2° ano 
 
1 - Conteúdos estruturantes:  

Relações Culturais. 
 
2 - Conteúdos específicos:  
 
Idade Moderna: o mundo nos séculos XV e XVI 
Renascimento cultural 
Reformas religiosas 
Expansão européia e conquista da América 
O impacto da conquista da América 
 
Brasil Colônia 
Início da Colonização 
Administração portuguesa e Igreja Católica 
Economia colonial: o açúcar 
Escravidão e resistência 
Domínio espanhol e Brasil holandês 
Expansão territorial da Colônia 
Economia colonial e mineração. 
 
 
Idade moderna: o mundo nos séculos XVII e XVIII 
Antigo Regime e Revolução inglesa 
Iluminismo e Despotismo 
Revolução industrial 
Estados Unidos: da colonização à independência 
Revolução francesa 
 
Idade contemporânea: o mundo no século XIX 
Era napoleônica e Congresso de Viena 
Independência das colônias da América espanhola e do Haiti 
Rebeliões liberais, nacionalismo e unificações 
Expansão do imperialismo. 
América no século XIX. 
 
3° ano  
 
1 - Conteúdos estruturantes: 

       Relações de trabalho; 
       Relações de Poder;  

       Relações de trabalho; 
       Relações de Poder;  
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Relações Culturais. 
 
2 - Conteúdos específicos: 
 
Idade Contemporânea: o Brasil no século XIX 
Independência política do Brasil 
Primeiro Reinado (1822-1831) 
Período Regencial (1831-1840) 
Segundo Reinado (1840-1889) 
Segundo Reinado: últimas décadas 
 
Idade Contemporânea: o mundo na primeira metade do século XX 
Primeira Guerra Mundial 
Revolução Russa 
Crise do capitalismo e regimes totalitários  
Segunda Guerra Mundial 
 
Idade Contemporânea: o Brasil na primeira metade do  século XX 
A instituição da República 
Sociedade e economia na Primeira República 
Revoltas na primeira República 
Era Vargas (1930-1945) 
 
Idade Contemporânea: o mundo até os dias atuais 
Pós-guerra e novos confrontos 
Independências afro-asiáticas e conflitos árabe-israelenses 
Socialismo: da revolução á crise 
Desigualdades e globalização 
 
Idade Contemporânea: o Brasil nos dias atuais 
Período democrático (1946-1964) 
Governos militares 
Período democrático atual 
 
         Amparada pela Lei 10.639/03 que torna o ensino obrigatório em redes públicas 

e particulares.os conteúdos de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana 

que visa assegurar o reconhecimento da contribuição significativa na formação da 

sociedade brasileira, quanto sujeitos históricos. Pela Lei nº 11525/2007, nas escolas 

públicas se estabeleceu a inclusão da educação ambiental como conteúdo a ser 

trabalho e desenvolvido no processo de conhecimento do meio ambiente. A 

problematização de situações relacionadas às dimensões econômicas, sociais, 

políticas, cultural, identidade de gênero e ambiental como ensino obrigatório em 

todas as séries do fundamental e médio visam á construção do sujeito com um ser 

critico e analítico que atua no tempo e no espaço, que estuda e constrói história. 
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METODOLOGIA 

 A perspectiva da formação da consciência histórica possibilita ao professor a 

exploração de novos métodos de produção do conhecimento histórico que amplia as 

possibilidades: de recortes temporais, do conceito de documento, de sujeitos e suas 

experiências no transcurso do tempo.  Tais problematizações em relação ao 

passado, permite ao aluno a elaboração de conceitos que o façam pensar, 

historicamente, superando a idéia de História como ciência marcada pelo 

dogmatismo.  

          Para que isso ocorra faz se necessário aulas expositivas, direcionando o 

educando a analisar criticamente os temas abordados, visto que não é possível 

representar o passado em toda sua complexidade, mas buscar-se sempre 

correlacionar conteúdos com a prática social. 

         Dessa forma, a aula expositiva com o uso como base do livro didático, 

utilizando recursos áudio visuais tais como: filmes, músicas, revistas e jornais tem 

por finalidade melhor compreensão e apoio ao final de uma aprendizagem 

significativa no qual buscam-se respostas para as problematizações anteriormente 

formuladas.  

 

AVALIAÇÃO 

        A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo, sem separação 

entre ensinar e aprender. A avaliação não deve servir como medidor de 

conhecimento. Mas como um processo flexível e dinâmico que tem como finalidade 

valorizar as potencialidades de cada aluno seja ela de forma oral ou escrita. A 

avaliação tem como objetivo a aprendizagem permanente e significativa. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Neste sentido, e considerando a especificidade da disciplina de História, bem 

como as bases legais (LDB, Deliberações do Conselho Estadual de Educação, 

Projeto Político Pedagógico da Escola ), a avaliação será realizada tendo em vista 

as seguintes estratégias: 

• Avaliação dissertativa:  objetivando verificar a capacidade de análise, de 
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abstração e reformulação de idéias; 

• Seminários: para desenvolver a oralidade sobre o tema proposto; 

• Trabalhos em grupo:  para possibilitar a colaboração e a socialização entre 

os alunos; 

• Debates:  para desenvolver e avaliar a capacidade de defender e fundamentar 

pontos de vista; 

• Auto-avaliação : para que o aluno possa construir a capacidade de perceber 

suas aptidões e atitudes. 

• Recuperação: Aos alunos que não foi possível atingir a média estabelecida 

pela instituição, será a aplicado a recuperação do conteúdo, para assegurar-

lhes a aprendizagem do conteúdo proposto que não tenha sido até então 

compreendido. 

REFERÊNCIAS 
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COTRIM,Gilberto. História Global: Brasil e geral: volume único/10. ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2012. 

BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao terceiro 

milênio. São Paulo: Moderna, v. 1, 2007. 

EL FASI, Mohammed; HRBEK, I. História Geral da África–Vol. III–África do século 

VII ao XI. UNESCO, 2010. 

PARANÁ. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares de 

História para o Ensino Médio. Versão Preliminar, Julho de 2006. 

 

EMENTA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

 O ensino de Língua Portuguesa e Literatura deverão garantir aos estudantes 

o aprimoramento do domínio discursivo no âmbito da oralidade, da leitura e da 

escrita, de modo a permitir que compreendam e interfiram nas relações de poder 
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com seus próprios pontos de vista, interagindo em diversos contextos sociais, pois a 

língua não é estática, ou seja, evolui considerável e constantemente. 

O professor assume, nesse cenário, uma nova postura profissional e pessoal 

para se colocar diante deste desafio, usando novas metodologias que possibilitem 

ao aluno o acesso a novas informações, saberes e culturas de modo geral. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: 

 Em consonância com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008), 

assume-se nesse Projeto Político Pedagógico como Conteúdo Estruturante o 

discurso como prática social. 

 Para tanto, amplia-se o trabalho realizado no Ensino Fundamental I com a 

inclusão de novos gêneros de textos, aprofundando o tratamento de conteúdos 

referentes à organização dos elementos específicos desses diferentes gêneros, 

como recursos coesivos e a adequação do léxico. 

 A língua é um mecanismo de interação sócio-cultural. Ler, compreender e 

produzir textos observando diferentes estilos, estruturas e formas de produção, 

atendendo a memória, intersubjetividade, fruição e intertextualidade. 

Atividades planejadas que possibilitem ao aluno não apenas a leitura e 

expressão oral ou escrita, mas também reflexão sobre o uso de linguagem em 

diferentes contextos. 

Dessa forma, deve-se trabalhar a escrita, a leitura e a oralidade na 

perspectiva interacionista da língua, que supõe a parceria, envolvimento entre 

sujeitos, para que aconteça a comunhão de ideias, das informações e das intenções 

pretendidas. 

 

CONTEÚDOS ENSINO MÉDIO 

 

• Linguagem como meio de ação e interação social 

• Fonologia 

• Morfologia 

• Sintaxe 

• Semântica 

Obs. As atividades desenvolvidas devem considerar a língua em 
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funcionamento, ou seja, o estudo da língua aplicada aos diversos gêneros 

textuais que circulam em sociedade. 

 

CONTEÚDOS ENSINO FUNDAMENTAL 

 

• Trabalho com a escrita : como atividade interativa, implica uma relação 

cooperativa entre duas ou mais pessoas, ou seja, o trabalho de produção 

textual deve prever, como preconizam os procedimentos de escrita com 

gêneros textuais, a sua circulação, não somente a escrita para o professor. O 

aluno deve saber para quem se escreve. Aqui, os conteúdos referem-se aos 

diversos gêneros do narrar, descrever, expor, argumentar. 

• Trabalho com a leitura : a leitura é a parte da interação verbal escrita, 

enquanto implica a participação cooperativa do leitor na interpretação e na 

reconstrução do sentido e das intenções pretendidas pelo autor. O trabalho 

com a leitura deve priorizar a formação de leitores ativos e críticos. A leitura 

deverá ser acerca de textos literários e demais gêneros que circulam em 

sociedade. 

• Trabalho com a gramática : a gramática compreende o conjunto de regras 

que especificam o funcionamento de uma língua e, por compreendermos que 

a língua se manifesta em diversas formas de textos, o trabalho com a 

gramática deve ser observado a partir de como tais regras funcionam no 

texto. Os tópicos gramaticais são compostos pelos conteúdos da: fonologia, 

morfologia e sintaxe. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia proposta pelo Colégio Guairacá, em relação à Língua Portuguesa, 

parte do princípio que não se deve ensinar única e exclusivamente os conteúdos da 

língua materna, uma vez que considera ser de suma importância associá-lo às 

demais áreas do conhecimento e às questões que interferem na vida do aluno. 

Visando atingir esse objetivo, o trabalho deve ser pautado na transversalidade e a 

interdisciplinaridade. 

O professor deve estar atento à sociedade na qual está inserido e, dessa forma, 

preparar atividades que envolvam, em decorrência das linguagens tecnológicas, o 
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uso de ferramentas como o computador e a internet. Essas atividades devem ser 

sempre a favor do ensino da leitura e da escrita, visando ao letramento digital dos 

alunos, capacitando-os à realização de modos de leitura e escrita em situações que 

envolvem códigos variados, em um novo formato, híbrido e dinâmico. 

 

AVALIAÇÃO 

Reflexão contínua para o professor, para que este possa repensar sua prática 

educativa e tomada de consciência de avanços, dificuldades e possibilidades de 

crescimento. 

Ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem, é contínua e não 

funciona como fechamento de etapas de trabalho. Possibilita a análise sistemática 

do aluno, diagnosticando suas dificuldades e variando as formas de avaliá-lo para 

que se possam atingir todos os objetivos trabalhados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, Irandé. Aula de português : encontro e interação. São Paulo: Parábola, 
2003. 
 
CEREJA, Willian Roberto; COCHAR, Tereza. Gramática reflexiva.  São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
 
DELMANTO, Dileta; CARVALHO, Laiz. Jornadas  – Português. São Paulo: Saraiva, 
2012. (Coleção do 6º ao 9º anos) 
 
PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Rede Pública da educação Básica do Paraná. 
Curitiba: SEED, 2008. 
 
 

EMENTA DE LITERATURA  

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 A disciplina de Língua Portuguesa é dividida internamente no colégio em 

Gramática e Literatura, por este motivo há uma ementa específica de Literatura. 

O estudo da literatura leva o aluno a conhecer a cultura, a arte e os padrões 

sociais das sociedades brasileiras e portuguesas em diversas épocas, desde a 
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formação da língua portuguesa, percebendo semelhanças ou diferenças decorrentes 

do momento histórico de produção, concepções de mundo e de sujeito decorrentes 

de sua historicidade; identificar, na leitura de um texto literário, as implicações no 

tratamento temático e no estilo ambos conseqüentes do contexto histórico de 

produção e recepção do texto, relacionando o universo narrativo com estilo de 

época, bem como com estereótipos e clichês sociais. 

 A leitura e análise da produção literária levarão o aluno a construir seu raciocínio 

interpretativo e crítico. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: 

           Construção de uma escola cidadã, menos burocrática, mais humana, 

utilizada, fazendo com que o aluno compreenda a complexidade de sua realidade, 

ampliando sua inserção no espaço em que vive. 

 A literatura é um mecanismo de interação social. Ler um texto literário, 

compreender observando diferentes estilos, estruturas e formas de produção, 

atendendo a memória, intersubjetividade, fruição e intertextualidade. 

Atividades planejadas que possibilitem ao aluno não apenas a leitura desses textos, 

mas também reflexão sobre o uso nas diferentes épocas e situações em diferentes 

contextos. 

 

CONTEÚDOS: ENSINO FUNDAMENTAL 

 

� Diários 

� Histórias em quadrinhos 

� Cartas 

� Conto popular 

� Fábulas 

� Relato de viagem 

� Poemas 

� Memórias literárias 

� Lendas 

� Mitos 

� Cordel 
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� Notícias 

� Crônicas 

� Anúncio e Outdoor 

� Resenha Crítica 

� Texto teatral 

� Entrevista 

� Romance 

� Contos de Enigma e suspense 

� Reportagem 

� Artigo de Opinião 

� Editorial 

� Charge 

� Cartum 

 

CONTEÚDOS: ENSINO MÉDIO 

 

� Literatura e suas funções 

� Origem da Literatura no Brasil 

� Trovadorismo 

� Humanismo 

� Classicismo 

� Barroco 

� Arcadismo 

� Romantismo 

� Realismo 

� Naturalismo 

� Simbolismo 

� Parnasianismo 

� Pré-modernismo 

� Modernismo 

� Literatura Contemporânea 

 

METODOLOGIA 
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� Declarações de poemas 

� Música 

� Entrevistas 

� Relatos de experiências 

� Análise de filmes 

� Recortes de jornais para análise de concordância verbal e nominal, de 

regência verbal e nominal 

� Debates envolvendo temas atuais, para a produção de textos diversos 

� Pesquisa científica com apresentação de monografias (Escolas literárias, 

autores e obras). 

� Análise de propagandas, telejornais 

� Varal da poesia 

� Produção textual 

� Leituras 

� Seminários e júris para desenvolver a argumentação 

� Teatro 

� Projeto literário (Tarde literária) 

� Salas temáticas 

� Cinema 

� Jornais 

 

AVALIAÇÃO 

Reflexão contínua para o professor, para que este possa repensar sua prática 

educativa e tomada de consciência de avanços, dificuldades e possibilidades de 

crescimento. 

Ocorre durante todo o processo de ensino-aprendizagem, é contínua e não 

funciona como fechamento de etapas de trabalho. Possibilita a análise sistemática 

do aluno, diagnosticando suas dificuldades e variando as formas de avaliá-lo para 

que se possam atingir todos os objetivos trabalhados. 

 

REFERÊNCIAS 

CEREJA, W.R;MAGALHÃES,T.C. Conecte: literatura brasileira.São Paulo: Saraiva, 

2011. 
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DELMANTO, D;CARVALHO,L.B. Jornadas.port:língua portuguesa.São 

Paulo:Saraiva,2012. 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 

LAJOLO, M. O que é literatura. 

 

EMENTA  DE MATEMÁTICA  

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Considerando a matemática como uma criação humana, que teve origem com 

os povos egípcios e babilônios, os quais faziam uso da matemática nas suas 

atividades diárias, aplicando uma matemática até então desconhecida para suprir 

suas necessidades e preocupações, seja com a agricultura, com as enchentes dos 

rios ou com a própria sobrevivência.  

Diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao estabelecerem 

comparações entre conceitos e processos matemáticos praticados contribuíram para 

a sua evolução, assim, muitas descobertas foram feitas acerca dessa ciência desde 

a antiguidade. Descobertas que contribuíram para um grande progresso econômico, 

com aplicações práticas da matemática na construção, no processo produtivo de 

máquinas e equipamentos, além de colaborar com a imprensa, embarcações e 

tecnologias. 

A visão histórica da Matemática oportuniza a compreensão esta ciência 

desde suas origens até os dias de hoje, esclarecendo como a disciplina matemática 

está configurada no currículo escolar atual. Ao abordar conceitos é importante fazer 

uma conexão com a sua história, verificando as informações culturais, sociológicas e 

antropológicas de grande valor formativo, sendo a história da matemática um 

instrumento de resgate da própria identidade cultural. 

A construção do conhecimento matemático perpassa pela visão histórica, 

não somente da matemática, mas da história da humanidade, apresentando 

conhecimentos sobre a evolução das civilizações e também da evolução brasileira, 

referente a aspectos históricos e culturais que envolvem os primeiros colonizadores 

até os dias de hoje. 

Na disciplina de matemática é possível discutir temas atuais que podem 

influenciar na formação de opinião, abordando alguns aspectos sociais como a 
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diversidade étnico-racial e diversidade de gênero, além de questões ambientais, 

discutindo sobre o consumo consciente da água, bem como a produção e uso da 

energia elétrica. A Matemática vista dessa maneira deixa de ser uma ciência 

considerada estática, passando a ser vista como algo em constante construção, que 

pode se desenvolver a partir da experimentação e investigação, da busca pelo 

conhecimento científico e da resolução de problemas, contribuindo para a 

criatividade e satisfação em aprender.     

Certos autores apontam que uma das finalidades da matemática é fazer com 

que o aluno construa, por intermédio do conhecimento matemático, valores e 

atitudes de natureza diversa, buscando a formação integral do ser humano, e do 

cidadão, isto é, do homem público. Buscando, dessa forma, a formação de um 

estudante crítico, capaz de agir com autonomia nas suas relações sociais, 

necessitando apropriar-se de uma gama de conhecimentos, dentre eles, o 

matemático. 

A Educação Matemática permite ao professor delinear sua ação docente, que 

deve fundamentar-se numa ação crítica que considera a Matemática como atividade 

humana em construção. Ao estudar matemática, é necessário que o estudante se 

aproprie do conhecimento de forma que “compreenda os conceitos e princípios 

matemáticos, raciocine claramente e comunique ideias matemáticas, reconheça 

suas aplicações e aborde problemas matemáticos com segurança” (LORENZATO e 

VILA, 1993, p. 41).  

Assim, busca-se um ensino que permita aos estudantes analisar e discutir 

temas que contribuam para apropriação de conceitos e formulação de ideias, 

permitindo dessa forma a ampliação do seu conhecimento o que resultará em um 

desenvolvimento individual que, consequentemente, contribuirá para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Para que isso aconteça é preciso que o professor organize todo o conteúdo, 

embasado em uma fundamentação teórica e metodológica, possibilitando ao aluno a 

compreensão de conceitos, dando-lhes significados e a condição de estabelecerem 

relações com experiências anteriormente vivenciadas. Ao aplicar práticas 

pedagógicas diferenciadas que atendam a todos, é possível respeitar as 

diversidades como: raça, credo, etnias culturais, bem como os saberes já 

acumulados, proporcionando a inclusão destes alunos no sistema escolar.  
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A prática docente, neste sentido, precisa ser discutida, construída e 

reconstruída, influenciando na formação do pensamento humano e na produção de 

sua existência por meio das ideias e das tecnologias, refletindo sobre sua prática 

que além de um educador precisa ser pesquisador, vivenciando sua própria 

formação continuada, potencializando meios para superação de desafios. 

Justifica-se assim, a importância da aplicação de práticas teóricas e 

metodológicas que sustentem um processo de ensino voltado para a construção de 

conceitos e significados em matemática, contribuindo para que o aluno tenha 

condições de perceber regularidades, fazer generalizações e apropriar-se da 

linguagem matemática, que é utilizada pelo raciocínio para decodificar 

informações,compreender e elaborar ideias.  

É necessário que o aluno aprenda a expressar-se verbalmente e por escrito 

nesta linguagem, transformando dados em gráficos, tabelas, diagramas, equações, 

fórmulas, conceitos ou outras demonstrações matemáticas, entre outros. Deve-se 

compreender o caráter simbólico desta linguagem e valer-se dela como recurso nas 

diversas áreas do conhecimento, e do mesmo modo em seu cotidiano. Entender que 

enquanto sistema de código e regras, a matemática é um bem cultural que permite 

comunicação, interpretação, inserção e transformação da realidade. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

• Aplicar conhecimentos matemáticos em situações presentes no cotidiano, não 

apenas na sua interpretação, mas também, quando necessário, como forma 

de intervenção através de atividades lúdicas e desafiadoras;  

• Contribuir para o desenvolvimento de habilidades no sentido de observar e 

analisar regularidades matemáticas;  

• Fazer generalizações e apropriar-se de linguagem adequada para resolver 

problemas e situações ligadas à matemática e outras áreas do conhecimento;  

• Desenvolver o raciocínio lógico. 

• Estimular o conhecimento e o debate sobre a situação do país, estado ou 

região em que vive, de forma textual e gráfica. 

• Formar alunos críticos, avaliadores de sua postura perante a sociedade e 

desenvolvedores da sociedade e do meio em que estão inseridos. 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES - ENSINO FUNDAMENTAL  
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6º ANO 

 

      NÚMEROS, OPERAÇÕES E ÁLGEBRA: 

• SND – Sistema de Numeração Decimal e não decimal. 

• Números Fracionários e Decimais 

• Quatro operações básicas, relações entre elas e resolução de problemas. 

• Noções de potenciação e radiciação. 

• Porcentagem, relação entre frações e números decimais. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Sistema métrico decimal. 

• Sistema monetário 

• Perímetro, área e volume. 

• Transformações de unidades: medidas de massa, capacidade, comprimento e 

tempo. 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Classificação e nomenclatura dos sólidos geométricos e figuras planas. 

• Classificação de triângulos 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Leitura, interpretação e representação de dados por meio de tabelas e listas. 

• Gráficos de barras e colunas. 

• Possibilidades. 

• Noção básica de média e aritmética. 

 

NÚMEROS, OPERAÇÕES E ÁLGEBRA 

• Números naturais, inteiros e racionais. 

• Comparação, ordenação e representação geométrica (reta numérica) 

• Noção variável e incógnita, cálculos com valores numéricos. 

• Equação do 1° grau com uma incógnita. 
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• Inequações. 

• Noção de proporcionalidade: fração, razão, proporção. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Medidas de ângulos (uso do transferidor). 

• Área, perímetro dos polígonos. 

• Volume dos sólidos geométricos. 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Planificação dos sólidos geométricos 

• Representação cartesiana e confecção de gráficos. 

• Classificação de polígonos e poliedros. 

• Classificação de triângulos. 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Leitura, interpretação e representação de dados por meio de tabelas e listas. 

• Gráficos de barras, colunas e setores. 

 

7° ANO 

 

NÚMEROS, OPERAÇÕES E ÁLGEBRA 

• Generalização da idéia de número: variáveis e parâmetros, escrita numérica e 

escrita literal. 

• Tradução de problemas em linguagem algébrica (equação, inequação e 

sistemas de equações). 

• Adição, subtração, multiplicação e divisão de monômios e polinômios. 

• Produtos notáveis. 

• Fatoração 

• Equações fracionárias. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Áreas e perímetros dos polígonos (fórmulas algébricas). 
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• Diagonais e soma dos ângulos internos dos polígonos. 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Congruência de triângulos. 

• Proporcionalidade em geometria. 

• Condições de paralelismo e perpendicularismo. 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Tabelas e gráficos. 

• Noções de matemática financeira. 

 

8° ANO 

 

NÚMEROS, OPERAÇÕES E ÁLGEBRA 

• Operações com racionais e irracionais. 

• Propriedades da potenciação e radiciação. 

• Notação científica. 

• Equação do 1° grau (revisão) 

• Equação do 2° grau 

• Sistemas de equações do 2° grau 

• Trigonometria no triangulo retângulo. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Perímetro, área e polígonos. 

• Circunferência e círculo. 

• Volume dos sólidos geométricos. 

• Congruência e semelhança de figuras planas. 

• Teorema de Pitágoras. 

• Teorema de Tales. 

• Relações métricas no triangulo retângulos 

• Relações regulares e suas relações métricas. 
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ESPAÇO E FORMA 

• Classificação dos triângulos 

• Representação cartesiana e confecção de gráficos (noção de funções). 

• Interpretação geométrica de ações, inequações e sistemas de equações 

• Noções de geometria espacial. 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Probabilidade 

• Leitura e interpretação de dados por meio de tabelas, listas, diagramas, 

quadros e gráficos. 

• Média, mediana e moda. 

 

Os conteúdos obrigatórios serão trabalhados no decorrer do ano letivo 

interligados com os conteúdos previstos em cada série, sendo apoiados pelas leis, 

que seguem: 

• Lei 10.639/03 - História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

• Lei 11.645/08 - História e Cultura dos Povos Indígenas; valorizando a 

história e cultura de seus povos. 

• Lei 9795/99, Política Nacional de Educação Ambiental; 

• Temáticas referentes ao Desenvolvimento Sócio-educacional:Cidadania e 

Direitos Humanos(Educação Fiscal e Programa Saúde na Escola);  

Enfrentamento à Violência; Prevenção ao uso indevido de Drogas e  

Educação Ambiental; e  

• Diversidade:Relações Étnico-Raciais e Afro-descendência; Educação Escolar 

Indígena; Relações de Gênero e Diversidade Sexual e Educação do Campo. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES – ENSINO MÉDIO 

 

1° ANO 

 

 NÚMEROS E ÁLGEBRA 

• Conjuntos numéricos. 
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• Teoria dos conjuntos. 

• Potenciação e Radiciação 

• Progressão aritmética. 

• Progressão geométrica. 

 

FUNÇÕES 

• Função do 1° grau. 

• Função do 2° grau. 

• Função exponencial. 

• Função logarítmica. 

• Função modular. 

• Composição e inversão de funções. 

 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO 

• Matemática financeira. 

 

2° ANO 

 

      NÚMEROS E ÁLGEBRA 

• Matrizes 

• Determinantes. 

• Sistemas lineares. 

 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO 

• Análise combinatória. 

• Probabilidade. 

• Binômio de Newton. 

 

FUNÇÕES 

• Funções trigonométricas. 

 

3° ANO 
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GEOMETRIA 

• Geometria plana. 

• Geometria espacial. 

• Geometria analítica. 

• Noções básicas de geometria não-euclidiana. 

 

NÚMEROS E ÁLBEGRA 

• Polinômios. 

• Números complexos. 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Noção de estatística. 

 

Os conteúdos obrigatórios serão trabalhados no decorrer do ano letivo interligados 

com os conteúdos previstos em cada série, sendo apoiados pelas leis, que seguem: 

• Lei 10.639/03 - História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

• Lei 11.645/08 - História e Cultura dos Povos Indígenas; valorizando a 

história e cultura de seus povos. 

• Lei 9795/99, Política Nacional de Educação Ambiental; 

• Temáticas referentes ao Desenvolvimento Sócio-educacional:Cidadania e 

Direitos Humanos(Educação Fiscal e Programa Saúde na Escola);  

Enfrentamento à Violência; Prevenção ao uso indevido de Drogas e  

Educação Ambiental; e  

• Diversidade:Relações Étnico-Raciais e Afro-descendência; Educação Escolar 

Indígena; Relações de Gênero e Diversidade Sexual e Educação do Campo. 

 

METODOLOGIA 

Em seu papel formativo, a matemática contribui para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e a aquisição de atitudes, podendo formar no aluno a capacidade 

de resolver problemas, gerando hábitos de investigação, proporcionado confiança e 

desprendimento para analisar e enfrentar situações novas, propiciando a formação 

de uma visão ampla e científica da realidade, bem como o desenvolvimento da 

criatividade e de outras capacidades pessoais. 
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 Cabe ao professor de Matemática ampliar os conhecimentos já adquiridos 

pelos alunos, e desenvolver de modo mais amplo capacidades tão importantes 

quanto à abstração, o raciocínio e a resolução de problemas de qualquer tipo. A 

investigação, a análise e a compreensão de fatos matemáticos permite uma melhor 

interpretação da realidade, a acima de tudo, fornece aos alunos instrumentos que a 

Matemática dispõe para que ele se permita aprender, pois permitir-se aprender é 

condição básica para prosseguir se aperfeiçoando ao longo da vida. 

Com a intenção de relacionar as tendências metodológicas com os conteúdos 

estruturantes, buscar-se-á a implantação de uma educação matemática voltada para 

o desenvolvimento intelectual e social do aluno, ultrapassando os limites básicos da 

aquisição de conceitos e habilidades matemáticas. É preciso valorizar os 

conhecimentos prévios dos alunos, assim, poderão ser exploradas informações 

acumuladas culturalmente, que serão utilizadas como recursos ou instrumentos de 

compreensão e intervenção da realidade e de resolução de problemas. 

Com o propósito de desenvolver e promover alunos com diferentes 

motivações, interesses e capacidades, o ensino de matemática possibilitará a 

inserção desses alunos num mundo em constante modificação, onde poderão tirar 

conclusões, fazer argumentações e resolver problemas, desenvolvendo-se e 

correspondendo as exigências futuras de sua vida social e profissional, além de dar-

lhes possibilidades de compreender conceitos e procedimentos. Para que isso 

ocorra serão utilizadas as seguintes estratégias metodológicas: 

• Aulas práticas, associando o conteúdo a situações cotidianas para facilitar a 

compreensão dos conceitos em estudo; 

• Aulas expositivas, com retomada de conceitos historicamente construídos, 

relacionados com a atualidade; 

• Realização de atividades individuais e coletivas; 

• Resolução de exercícios para fixação de conteúdos individual e em grupo; 

• Construção e utilização de material didático de apoio, para explorar 

determinados conteúdos; 

• Resolução de questões matemáticas sem o uso de algoritmos, fazendo em 

forma de texto; 

• Atividades utilizando recursos como data show, tela interativa e softwares 

educacionais, proporcionando o conhecimento interligado com essas 
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tecnologias, promovendo o diálogo, o exercício da criatividade e o trabalho 

coletivo para melhor fixação de conteúdos; 

• Construção e análise de diferentes tipos de gráficos e tabelas, 

principalmente os que dizem respeito a História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana; a História e Cultura dos Povos Indígenas e a Educação Ambiental;  

• Estimular os alunos a ler, em jornais, revistas, sites, textos que proponham 

soluções matemáticas a problemas reais, como: dados econômicos, 

crescimento populacional, distribuição de renda e extinção de espécies, 

dentre outros; 

• Pesquisa, análise, descrição, interpretação e discussão de dados, que 

forneçam informações preparatórias para debates, análise e interpretação de 

dados coletados, como os que dizem respeito ao Desenvolvimento Sócio-

educacional, tratando da Cidadania e Direitos Humanos; do Enfrentamento à 

Violência; da Prevenção ao uso indevido de Drogas e da Educação 

Ambiental, bem como da Diversidade, seja em relações étnico-raciais e afro 

descendentes; ou ainda da Educação Escolar Indígena e das Relações de 

Gênero e Diversidade Sexual e Educação do Campo. 

• Estimular a curiosidade, o interesse e a criatividade do aluno, para que ele 

explore novas ideias e descubra novos caminhos na aplicação dos conceitos 

adquiridos. 

• Elaborar hipóteses, descobrir soluções, estabelecer relações e tirar 

conclusões, bem como argumentar sobre suas formas de pensar, sempre 

respeitando a individualidade. 

 

O uso de diferentes recursos e materiais mostrará ao aluno uma nova face de 

uma mesma ideia, que pode ser mais prática, mais lúcida, mas que sempre exige 

reflexão. A utilização de revistas e jornais pode ser excelentes fontes de situações 

problemas através de notícias, gráficos, tabelas, anúncios, comerciais e outros, que 

provocam questionamentos contextualizados, pois representam material que 

possibilita a leitura da realidade. Por outro lado, uma notícia pode ser motivo para 

busca de maiores e variados conhecimentos, favorecendo inclusive a 

interdisciplinaridade. 

 A contextualização e a interdisciplinaridade que permitirão conexão entre 
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diversos temas matemáticos, entre as diferentes formas do pensamento matemático 

e as demais áreas do conhecimento, é que darão significado aos conteúdos 

estudados, pois o conhecimento matemático deve ser entendido como parte de um 

processo global na formação do aluno, enquanto ser social. É importante que se 

estabeleça uma interação entre aluno e realidade social, possibilitando que a 

matemática seja uma ferramenta útil no cotidiano e nas demais áreas do 

conhecimento.  

 

AVALIAÇÃO 

Sob uma perspectiva diagnóstica, a avaliação é vista como um conjunto de 

procedimentos que permitem ao professor e ao aluno detectar os pontos que 

necessitam de uma maior ênfase no processo de ensino e aprendizagem. Visto 

dessa forma, a avaliação é considerada como um instrumento para ajudar o aluno a 

aprender, fazendo parte do dia a dia em sala de aula e, permitindo ao professor a 

reorganização do processo de ensino. 

 Dessa forma, instala-se um clima de trabalho que assegura espaço para os 

alunos se arriscarem, acertarem e errarem. E o erro nessas condições não configura 

num pecado ou ameaça, mas uma pista para que através das produções 

realizadas,professor e aluno possam investigar quais os problemas a serem 

enfrentados, respeitando e considerando as razões que os levaram a produzir esses 

erros, ouvindo e debatendo sobre suas justificativas, assim podem-se detectar as 

dificuldades que estão impedindo o progresso e sucesso de cada aluno, buscando 

soluções que possam orientá-lo melhor, transformando eventuais erros no processo 

avaliativo em situações de aprendizagem. 

 Vista a avaliação como um acompanhamento desse processo, ela favorece 

ao professor ver os procedimentos que vem utilizando e replanejar suas 

intervenções que podem exigir formas diferenciadas de atendimento e alterações de 

várias naturezas na rotina cotidiana da sala de aula, enquanto o aluno vai 

continuamente se dando conta de seus avanços e dificuldade, contando que saiba a 

cada passo o que se espera dele. 

De forma a atender os objetivos teórico-metodológicos da disciplina, a 

avaliação deverá ser de forma processual e formativa, sob os condicionantes do 

diagnóstico e da continuidade; deverá também ser diversificada para contemplar as 
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diferentes habilidades apresentadas pelos educandos. Para tanto, entre outros 

instrumentos que possam se tornar pertinentes no decorrer do processo de 

aprendizagem, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 

• Avaliação escrita; 

• Atividades de leitura e interpretação de texto, oral e escrita; 

• Atividades de pesquisa bibliográfica e de produção de textos; 

• Apresentação oral de trabalhos com entrega de relatórios; 

• Atividades com textos literários e/ou informativos; 

• Estratégias utilizadas na resolução de problemas; 

• Atividades a partir de recursos audiovisuais ( música, filmes, slides, imagens); 

• Capacidade de estabelecer relações entre o conteúdo e situações do seu 

cotidiano; 

• Questões discursivas e objetivas; 

• Análise de erros. 

 
As atividades poderão ser realizadas em grupo ou individual, sendo sempre 

uma avaliação somatória e diagnóstica. Com a finalidade de consolidar o processo 

de ensino e aprendizagem, sempre que se fizer necessário será feita a recuperação 

concomitante de conteúdos, possibilitando ao aluno melhorar qualitativa e 

quantitativamente o seu rendimento escolar.  

Para instalar um processo contínuo de avaliação é necessária uma postura de 

constante interação e registro do que foi observado. Uma forma de organizar esse 

registro, para que tanto o professor como o aluno possa ter uma visão do próprio 

crescimento, é a adoção de pastas individuais contendo as produções dos alunos e 

o parecer sobre o desempenho obtido em cada uma delas, sendo imprescindível 

partilhar com eles, a análise de suas produções, para que desenvolvam a 

consciência de seus avanços e dificuldades, através de reflexões e do olhar crítico 

não apenas sobre o produto final, mas sobre o que aconteceu no caminho 

percorrido. 
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EMENTA DE QUÍMICA 

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA  

 Sobre a ciência, cabe destacar que o conhecimento químico não é algo 

pronto, acabado e inquestionável, mas em constante transformação. A ciência não é 

mais considerada objetiva nem neutra, mas preparada e orientada por teorias e/ou 

modelos que por serem construções humanas com propósitos explicativos e 

positivos, são provisórios. 

 A química é a ciência natural que visa o estudo das substâncias, da sua 

composição, estrutura e propriedades. 

   Os conhecimentos de Química foram incorporados á prática os professores 

e abordados durante os séculos conforme as necessidades dos alunos e da 

população. Atualmente o ensino da Química é norteado pela 

construção/reconstrução de significados dos conceitos científicos, vinculada aos 

contextos históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

 A apropriação desta ciência e de conhecimentos químicos deve acontecer por 

meio de contato do aluno com a matéria e suas transformações. Os conceitos 

científicos devem contribuir para a formação de indivíduos que compreendam e 

questionem a ciência atual. 

A Química está presente em todo processo de desenvolvimento das 

civilizações, a partir das primeiras necessidades humanas, tais como: a 

comunicação, o domínio do fogo e, posteriormente, o domínio do processo de 

cozimento necessário à sobrevivência, bem como a fermentação, o tingimento e a 
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vitrificação. Na história do conhecimento químico, inicialmente, o ser humano 

conheceu a extração, produção e o tratamento de metais como o cobre, o bronze, o 

ferro e o ouro, facilitando a sua maneira de viver. 

 A experimentação, por exemplo, favorece a apropriação efetiva dos conceitos 

químicos, pois tem caráter investigativo e auxilia o aluno na explicitação, 

problematização e discussão da significação destes conceitos. 

 O professor, baseado nas DCE’s, as tendências desta disciplina visam uma 

formação mais abrangente do estudante, com a inclusão, nos currículos 

institucionais, de temas que propiciem a reflexão sobre caráter, ética, solidariedade, 

responsabilidade e cidadania, pregando-se conceitos de “matéria” e 

“interdisciplinaridade”. 

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar, compreender e utilizar conhecimentos adquiridos, relacionando-os 

às suas aplicações e implicações no ambiente, na economia, na política e 

principalmente na vida dos indivíduos. Formar um aluno que se aproprie dos 

conhecimentos químicos e seja capaz de refletir criticamente sobre o meio em que 

está inserido, conhecendo os conceitos químicos presentes nos materiais por ele 

utilizados em seu cotidiano e compreendendo a Ciência como uma construção de 

homens e mulheres, portanto, inseparável dos processos sociais, políticos e 

econômicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aplicar conceitos químicos básicos numa benéfica; 

• Observar mudanças que ocorrem ao seu redor descrevendo essas 

transformações em linguagem discursivas e traduzi-las para outras formas de 

linguagem como: gráficos, tabelas, etc. 

• Identificar produtos naturais muito utilizados no cotidiano; 

• Resgatar conceitos base de aplicações e benefícios da Química; 

• Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual; 
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• Analisar a abundancia e desperdícios de materiais primordiais da natureza; 

• Auxiliar na construção de uma visão de mundo articulada que contribua para 

que o indivíduo se veja como agente de transformação; 

• Aprimorar os conceitos e respeitos á periculosidade de manuseio de 

materiais. 

 

CONTEUDOS ESTRUTURANTES 

 Os conteúdos estruturantes se inter relacionam e devem estar articulados á 

especificidade regional de cada escola. Para a disciplina de química, são propostos 

os seguintes conteúdos estruturantes: 

� Matéria e sua natureza; 

� Biogeoquímica; 

� Química Sintética; 

Matéria e sua energia 

 É o conteúdo estruturante que identifica a disciplina de química, por se tratar 

da essência da matéria. É ele que abre o caminho para um melhor entendimento 

dos demais conteúdos estruturantes. 

Biogeoquímica 

 Esse conteúdo estruturante é caracterizado pelas interações existentes entre 

a hidrosfera, litosfera e atmosfera. 

 O conteúdo estruturante biogeoquímica pode ser desdobrado nos seguintes 

conteúdos específicos: 

Química Sintética 

 Este conteúdo estruturante foi consolidado a partir da apropriação da Química 

na síntese de novos produtos e novos materiais, e permite o estudo que envolve os 

produtos farmacêuticos e indústria alimentícia. 

 Os conteúdos específicos relacionados abaixo inseridos nos conteúdos 

estruturantes citados: 

- Estrutura da matéria;  
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- Substâncias; 

- Misturas;  

- Métodos de separação; 

- Fenômenos físicos e químicos; 

- Distribuição eletrônica; 

- Tabela periódica; 

- Ligações químicas; 

- Funções químicas; 

- Radioatividade; 

- Soluções; 

- Termoquímica; 

- Cinética química; 

- Equilíbrio químico; 

- Química Orgânica; 

- Funções oxigenadas; 

- Polímeros; 

- Funções nitrogenadas; 

- Isomeria; 

- Reações Orgânicas. 

 

METODOLOGIA 

 Partindo do princípio de que as aulas de química devem oportunizar ao aluno 

o desenvolvimento do conhecimento científico, a apropriação dos conceitos da 

química e sensibilizá-lo para um comprometimento com a vida no planeta, abordar-

se-á nas aulas de química, assuntos relevantes ao cotidiano relacionando-os aos 

conteúdos teóricos propostos na disciplina. 

 Utilizar-se de equipamentos com vídeo, data show, computador, natureza, 
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laboratório, software educacional XD, etc., visando possibilitar a interpretação dos 

fenômenos químicos e a troca de informações entre os alunos. 

 Propor aos alunos leituras que os auxiliem na construção de pensamento 

cientifico critico, enriquecendo-os com argumentos positivos e negativos frente ás 

problemáticas atuais, para em um próximo momento realizar debates em sala sobre 

temas cotidianos de grande importância e propor a apresentação de seminários com 

temas relevantes. 

 

AVALIAÇÃO 

 Com base, a avaliação deve ser concebida de forma processual e formativa, 

sob condicionantes do diagnóstico e da continuidade. Esse processo ocorre e 

interações recíprocas, no dia-a-dia, no transcorrer da própria aula e não apenas de 

modo pontual; portanto, está sujeita a alterações no seu desenvolvimento. 

 A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.9394/96, a avaliação 

formativa e processual, deve subsidiar e mesmo redimensionar o curso da ação do 

professor, em busca de assegurar a qualidade do processo educacional no coletivo 

da escola. 

 Em química, o principal critério de avaliação é a formação de conceitos 

científicos. Trata-se de um processo de “construção e reconstrução de significados 

dos conceitos científicos” (MALDANER, 2003, p.144). Valoriza-se, assim, uma ação 

pedagógica inclusiva dos conhecimentos anteriores dos alunos e a interação da 

dinâmica dos fenômenos naturais por meio de conceitos químicos. 

 Por isso, ao invés de avaliar apenas por meio de provas, o professor deve 

usar instrumentos de avaliação que contemplem várias formas de expressão dos 

alunos, como: leitura e interpretação de textos, produção de textos, leitura e 

interpretação da tabela periódica, pesquisas bibliográficas, relatórios de aulas em 

laboratório, apresentação de seminários, entre outras. Estes instrumentos devem ser 

selecionados de acordo com cada conteúdo e objetivo de ensino. 

 Finalmente, é necessário que os critérios e formas de avaliação fiquem bem 

claros também para os alunos, como direito de apropriação efetiva de 

conhecimentos que contribuam para transformar a própria realidade, o mundo em 
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que vivem. 
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EMENTA  DE SOCIOLOGIA  

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 

A Sociologia surge das transformações que instigaram uma nova ordem 

mundial, passando tanto pela esfera das revoluções sociais quanto da escalada 

industrial do ocidente. O mundo em contínua transformação é o objeto principal de 

inquietação da análise sociológica. A Sociologia enquanto disciplina, se 

responsabiliza por mapear tais transformações, oriundas do passado histórico 

trazendo-as para o contexto atual, objetivando um delineamento mais adequado de 

desenvolvimento humano, analisando o passado, contextualizando o presente e, 

obviamente uma projeção futura. 

Atualmente a sociedade passa por diversas mudanças, principalmente ao se 

chegar em um estágio do sistema capitalista denominado just in time, o qual torna o 

processo de trabalho de forma flexível, tendo o sujeito o papel de conhecer todas as 

esferas do social. Faz -se necessário no universo educacional, problematizar a vida 

do próprio aluno, sua existência real o mundo real com suas implicações nos 

diversos campos da vida: ético e moral, sociopolítico, religioso, cultural e econômico, 

compreendendo as formas de exclusão que desencadeiam problemas na estrutura 

social como um todo.  

Desse modo, pensando a questão da alienação e as diferenças entre as 

formas de organização familiar, cultural e religiosa em torno do trabalho é que se dá 

a importância da disciplina de sociologia para orientar o aluno na percepção do 

mundo em que vive e contribuir para tornar-se um cidadão crítico e atuante enquanto 

o agente histórico na sociedade. 

Como ciência, a Sociologia se delineou no rastro do pensamento positivista, 

vinculada à ordem das Ciências Naturais. O caráter científico, tão buscado e 

valorizado na época (século XIX), estava ligado à lógica da ciência ditas 

“experimentais”. Ou seja, para ascender ao estatuto de ciência, deveria atender a 
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determinados pré-requisitos e seguir métodos “científicos” que pretendiam também a 

neutralidade e o estabelecimento de regras. 

São representantes desse pensamento Augusto Comte (1798-1852), o 

primeiro a usar o termo sociologia relacionando-o com a ciência da sociedade e 

Émile DurKheim (1858 – 1917), que adotou conceitos elaborados por Comte, 

especialmente o de ordem social, para delinear uma das correntes representativas 

do pensamento sociológico. Ambos os pensadores tiveram em comum a busca de 

soluções para os graves problemas sociais gerados pelo modo de produção 

capitalista; isto é, a miséria, o desemprego e as consequentes greves e rebeliões 

operárias. Cada um desses sintomas sociais foi analisado por esses pensadores 

como desvios ou anomalias da sociedade, que poderiam ser corrigidos ou mesmo 

solucionados pelo resgate de valores morais – como a solidariedade os quais 

restabeleceriam relações estáveis entre as pessoas, independentemente da classe 

social a que pertencessem. Um dos mecanismos responsáveis por essa tarefa seria 

a educação, capaz adequar devidamente os indivíduos à nova sociedade. Tais 

pensadores a analisaram sob um determinado ponto de vista e preconizaram a 

manutenção do status quo, da ordem vigente e, de alguma forma, pelo elogio à 

sociedade capitalista. 

Apesar de sua origem conservadora e de sua proposta inicial conformista, a 

Sociologia desenvolveu também um olhar crítico e questionador sobre a sociedade. 

O pensador alemão Karl Marx (1818-1883) trouxe importantes contribuições ao 

pensamento sociológico porque desnudou as relações de exploração que se 

estabeleceram a partir do momento em que uma determinada classe social 

apropriou-se dos meios de produção e passou a deter e conduzir os mecanismos (as 

ações) da sociedade.  

De acordo com o pensamento de Marx, não há soluções conciliadoras numa 

sociedade cujas relações se baseiem na exploração do trabalho e na crescente 

espoliação da maioria. Para Marx, a teoria apenas tem sentido se transformada em 

práxis, ou seja, em ação fundamentada politicamente, para transformar as estruturas 

de poder vigente e construir novas relações sociais, fundadas na igualdade de 

condições a todos os indivíduos. 

Outra importante contribuição ao pensamento sociológico crítico e 

revolucionário pode ser encontrada nos escritos do italiano Antonio Gramsci (1891- 
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1937) cujas análises foram incorporadas principalmente às pesquisas sociológicas e 

educacionais. Criados por Gramsci, os conceitos de hegemonia, intelectual orgânico 

e escola única auxiliam no processo de repensar as estruturas educacionais.  

Assim, a disciplina Sociologia tem uma historicidade bastante diversa em 

relação a outras disciplinas do currículo, tanto em relação as do campo das 

linguagens como em relação à das Ciências Humanas, sobretudo das Ciências 

Naturais. É uma disciplina bastante recente menos de um século, reduzida sua 

presença efetiva à metade desse tempo; não se tem ainda formada uma 

comunidade de professores de Sociologia no Ensino Médio, que em âmbito 

estadual, regional, ou nacional, de modo que o diálogo entre eles tenha produzido 

consensos a respeito de conteúdos, metodologias, recurso, etc., o que está bastante 

avançado nas outras disciplinas. Desde a sua constituição como conhecimento 

sistematizado, a Sociologia tem contribuído para ampliar o conhecimento dos 

homens sobre sua própria condição de vida e, fundamentalmente, para a análise 

das sociedades, ao compor, consolidar e alargar um saber especializado pautado, 

em teorias e pesquisas que esclarecem muitos problemas da vida social. Seu objeto 

é o conhecimento e a explicação da sociedade pela compreensão das diversas 

formas pelas quais os seres humanos vivem em grupos, das relações que se 

estabelecem no interior e entre esses diferentes grupos, bem como a compreensão 

das consequências dessas relações para indivíduos e coletividades.  

No século XX, três diferentes linhas teóricas clássicas, sistematizadas por 

Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, alicerçaram e ainda alicerçam, 

concepções sociologias contemporâneas. Entre elas se destacam: as concepções 

de Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu e Florestan Femandes e Gilberto Freire. Cada 

uma, a seu modo, elege conteúdo temáticas, problemáticas, metodologias, 

concernentes ao contexto histórico em que foram construídas e buscam interpretar e 

dar respostas aos problemas da realidade contemporânea. 

Ressalta-se que, como disciplina acadêmica e escolar, a história da 

Sociologia não está desvinculada dos fundamentos teóricos e metodológicos que a 

constituem como campo Científico mais abrangente. E preciso destacar nos teóricos 

clássicos suas concepções de sociedade e, também, suas concepções de 

educação, já que uma está relacionada à outra e orientam mutuamente campos de 

ação política e, por efeito, de ação educacional.  
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Contudo, diante da realidade contemporânea, não há mais espaço para 

discussões pretensamente neutras da Sociologia no século XIX. A Sociologia no 

presente tem o papel histórico que vai muito além da leitura e explicações teóricas 

da sociedade não cabem mais as explicações e compreensões das normas sociais e 

institucionais, para a melhor adequação social, ou mesmo para a mera crítica social, 

mas sim a desconstrução e a desnaturalização do social no sentido de sua 

transformação. É tarefa inadiável da escola e da Sociologia a formação de novos 

valores, de uma nova ética e de novas práticas sociais que apontem para a 

possibilidade de construção de novas relações sociais. 

Considerando as diversas concepções teóricas clássicas acerca da 

Sociologia é possível professor e ao aluno, cada um no seu nível de compreensão, 

alterar qualitativamente sua prática social. Do desenvolvimento dos seus conteúdos 

críticos, a sociologia clássica e sociologia moderna permitem esclarecer; muitas 

questões acerca de desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais da 

sociedade brasileira. Nesta proposta, ao se descartarem a neutralidade, a 

imparcialidade o descompromisso o conformismo, a ausência de historicidade, 

propõe -se uma Sociologia Crítica que analise a realidade em sua perspectiva de 

prática e de crítica social. 

Em suma, trata-se de uma reconstrução com o discente, os conhecimentos que ele 

já dispõe, de maneira tal que, alcance um nível de entendimento mais adequado em 

relação aos ditames históricos nos quais se insere, em sua capacidade de 

intervenção e de transformação às práticas sociais cristalizadas. 

O objetivo desta disciplina em sua perspectiva teórica visa contribuir para formação 

e o conhecimento sobre as distintas maneiras em que a sociedade se constitui e se 

insere, onde o discente possa interagir no meio do qual se encontra, 

proporcionando, desse modo, uma transformação tanto do próprio sujeito como, 

obviamente da sociedade como um todo. 

A presente proposta, também contempla a Lei Nº 11.645/08 “História e 

Cultura Afro, Afro Brasileira e Indígena” e Lei nº 9,795/99 “Meio Ambiente”, 

Educação Tributária e Fiscal (Decreto nº 1143/99 – Portaria nº 413/02), Direito da 

Criança e do Adolescente (Lei 11525/07), Enfrentamento a Violência na Escola, 

Prevenção ao uso indevido de Drogas, sexualidade, incluindo gênero e diversidade 

sexual, tais conteúdos serão abordados durante o período letivo, através de leituras 
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de materiais referentes à cultura Afro, Afro Brasileira e Indígena almejando a quebra 

de preconceitos culturais. A abordagem de tais conteúdos será desenvolvida com 

pesquisa de material referente à temática, aula expositiva discussão e debate. Com 

isso, efetivando interdisciplinaridade com as demais áreas do Conhecimento, entre 

elas História, Geografia e em nosso caso com a disciplina de Grupo de Estudos. 

A abordagem de tais conteúdos será desenvolvida com pesquisa de material 

referente à temática, aula expositiva discussão e debate.  

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

A sociedade dos indivíduos  

• O estudo da Sociologia 

• O indivíduo, sua história e a sociedade  

• O processo de socialização: cenários da sociabilidade contemporânea 

• As relações entre indivíduo e sociedade 

Trabalho e sociedade  

• O trabalho nas diferentes sociedades 

• O trabalho na sociedade moderna capitalista 

• A questão do trabalho no Brasil 

Cultura e Ideologia  

• Cultura e Indústria Cultural 

• Diversidade Cultural Brasileira 

• Cenários da cultura e da Ideologia contemporâneas 

• Globalização 

Poder, Política e Estado  

• Cenário do estado Moderno  

• O poder e o estado 

• A democracia no Brasil 
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Direito, Cidadania e Movimentos Sociais  

• Direitos e cidadania 

• Movimentos Sociais 

• Direitos e cidadania no Brasil 

• Movimentos Sociais no Brasil 

Mudança e transformação social  

• Mudança social e Sociologia 

• Revolução e transformação social 

• Revolução e transformação social no Brasil 

CONTEÚDOS BÁSICOS:  

• Formação e consolidação da sociedade capitalista e o desenvolvimento do 

pensamento social; teorias sociológicas; o processo de socialização e as 

instituições sociais. 

• O conceito de trabalho e o trabalho nas diferentes sociedades; desigualdades 

sociais; estamentos, castas e classes sociais; organização do trabalho nas 

sociedades capitalistas e suas contradições. 

• formação e desenvolvimento do capitalismo; formação e desenvolvimento do 

estado moderno; conceitos de poder; conceitos de ideologia, conceitos de 

dominação e legitimidade; estado no Brasil; democracia, autoritarismo, 

totalitarismo; as expressões da violência nas sociedades contemporâneas. 

• Direitos civis, direitos políticos e sociais, direitos humanos, conceitos de 

cidadania, movimentos sociais, movimentos sociais no Brasil, a questão 

ambiental e os movimentos ambientalistas, a questão das Ong’s. 

• Desenvolvimento antropológico do conceito de cultura e sua contribuição na 

análise das diferentes sociedades, diversidade cultural, cultura afro-brasileira. 

• Identidade, indústria cultural, meios de comunicação de massa e os desafios 

educacionais contemporâneos: História e Cultura Afro-brasileira, a questão 

ambiental, a questão da diversidade étnico-racial e da diversidade cultural e 

de gênero; educação tributária; direitos dos idosos, da criança e do 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

112 

adolescente; drogas; sexualidade.  

METODOLOGIA  

• Utilização dos recursos audiovisuais e didáticos pedagógicos disponíveis 

como: a sala 3D, sala de especiais de projeção, laboratórios de informática, 

acervos da biblioteca, biblioteca virtual. Trabalhos com imagem e som como: 

filmes, documentários, vídeos, música; esses recursos devem ser entendidos, 

também como textos. Como tal, deve ser passível de leitura pelo aluno, pois o 

cinema, a TV são dotados de linguagem própria, e compreendê-los não 

significa apenas apreciar imagens e sons. É preciso que o professor proponha 

uma interpretação analítica, contextual. 

• Pesquisa de campo (reserva indígena, assentamentos, comunidades 

Quilombolas, museus, teatro, passeios cultiurais, etc.). A pesquisa de campo 

deve ser iniciada a partir da discussão com o grupo de alunos sobre o tema a 

ser pesquisado e o seu enfoque. Em seguida, deverá ser elaborado em pré-

projeto de pesquisa a partir de referências bibliográficas, da confecção de um 

roteiro de observação e/ou de entrevistas,  ida a campo para levantamento 

dos dados, organização dos dados coletados, confecção de tabela ou gráficos 

e, se necessário, a respectiva interpretação e, finalmente, a análise e a 

articulação com a teoria. 

• Leitura (suportes teóricos), debates, análises de filmes, definições de 

conceitos (produção de texto, pesquisa de dicionário). 

• Sistematização por meio da produção de um texto ou de outro meio de 

expressão – visual, musical ou literária. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A apreensão de alguns conceitos básicos da ciência, articulados com a prática 

social, a capacidade de argumentação fundamentada teoricamente, a clareza e a 

coerência na exposição das ideias, no texto oral ou escrito, são alguns aspectos a 

serem verificados continuamente. Também, a mudança na forma de olhar os 
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problemas sociais, a iniciativa e autonomia para tomar atitudes diferenciadas e 

criativas, para reverter práticas de acomodação, e sair do senso comum, são ações 

que indicam aos professores o alcance e a importância de seu trabalho no cotidiano 

de seus alunos. 

As formas de avaliação em Sociologia, portanto, acompanham as próprias 

práticas de ensino e aprendizagem da disciplina, seja a reflexão crítica nos debates, 

que acompanham os textos ou filmes, seja a participação nas pesquisas de campo, 

seja a produção de textos que demonstrem capacidade de articulação entre teoria e 

prática, enfim várias podem ser as formas desde que se tenha como perspectiva ao 

selecioná-las a clareza dos objetivos que se pretende atingir, no sentido da 

apreensão, compreensão e reflexão dos conteúdos pelo aluno. 

Recuperação e retomada de conteúdos: A recuperação do conteúdo será 

destinada aos alunos que não conseguirem atingir uma compreensão satisfatória da 

disciplina e consequentemente não atingirem a nota mínima necessária. A 

recuperação e retomada de conteúdos constitui parte integrante do processo de 

ensino e de aprendizagem e tem como princípio básico o respeito à diversidade de 

características, de necessidades e de ritmo de aprendizagem de cada aluno; tendo a 

necessidade de assegurar condições que favoreçam a elaboração, implementação e 

avaliação de atividades de reforço e recuperação paralela significativa e diversificada 

que atendam à pluralidade das demandas existentes no colégio, para garantir a 

superação de dificuldades específicas encontradas pelo aluno durante o seu 

percurso escolar.  
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TOMAZI, N. Conecte: Sociologia para o ensino médio . 1. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011. 

DCE. Diretrizes Curriculares de Sociologia Para a Educa ção Básica. Curitiba/Pr. 
 

EMENTA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – LÍNGUA 

ESPANHOLA.  

 

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA 
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 Por meio dos registros históricos, sabe-se que desde o final do século XIX e, 

mais especificamente a partir do início do século XX, muitos europeus passaram a 

ver o Brasil como um país propício a creditar melhorias de qualidade de vida, devido 

à própria propaganda do governo brasileiro no continente europeu, que buscava 

ampliar a mão de obra do país devido o fim da escravidão.  

Este fator levou à criação de colônias de imigrantes no território brasileiro, 

focando a região sul do país, particularmente Paraná, com as colônias de italianos, 

alemães, ucranianos, russos, polonês e japoneses. Para preservar a sua cultura, os 

imigrantes construíram e mantiveram por conta própria escolas para os filhos, uma 

vez que o estado brasileiro não ofertava atendimento escolar a todas as crianças. 

Em muitas dessas escolas, o ensino centrava-se no ensino da língua materna e o 

português, quando ministrado, era tido como Língua Estrangeira.  

Em 1917, o governo decidiu fechar essas escolas de imigrantes que 

funcionavam no sul do Brasil e, em 1931, com a Reforma intitulada Francisco 

Campos, pela primeira vez se estabeleceu um método oficial de ensino de Língua 

Estrangeira: o Método Direto. Este método se caracteriza por mediar o ensino de 

língua estrangeira pelo contato direto com a língua alvo, sem intervenção de 

tradução, objetivando o raciocínio em língua estrangeira. As instruções que se 

seguiram à Reforma, recomendavam que o uso deste método não deveria ter 

apenas fins instrumentais, mas também educativos.  

Percebe-se grande responsabilidade centralizada no Ministério da Educação 

pelos rumos da educação, setor que indicava aos estabelecimentos de ensino o 

idioma a ser ministrados nas escolas, a metodologia e o programa curricular para 

cada série. Nesse cenário, o MEC preconizava que a disciplina de Língua 

Estrangeira deveria ser vista como contribuição para a formação do aluno e para o 

acesso ao conhecimento e à reflexão sobre as civilizações estrangeiras, bem como 

a tradição desses povos oriundos de outros continentes, o que, dessa forma, explica 

o motivo de o Espanhol ser permitido oficialmente para compor o currículo escolar 

secundário, uma vez que a presença de imigrantes já era real no Brasil.  

Em função do desprestígio dos idiomas Alemão, Japonês e Italiano, após a 

Segunda Guerra Mundial, o Espanhol passou a ser valorizado e ter lugar no 

currículo escolar, fato que se comprova com a criação da Lei n.º 11.161, de 05 de 

agosto de 2005, lei esta que torna obrigatória a oferta de Língua Espanhola nos 
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estabelecimentos de Ensino Médio, mas de matrícula facultativa ao aluno.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação o objetivo de ensinar 

língua estrangeira na escola não é apenas linguístico, mas ensinar e aprender 

línguas é também ensinar e aprender percepções de mundo e maneiras de construir 

sentidos, é formar subjetividades, independentemente do grau de proficiência 

atingido. O ensino da língua estrangeira amplia as perspectivas de ver o mundo, de 

avaliar os paradigmas já existentes e cria novas possibilidades de construir sentidos 

do e no mundo. 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

Ao conceber a língua como interação verbal, como espaço da produção de 

sentidos, buscou um conteúdo que atendesse a essa premissa. Dessa forma, 

configura-se como Conteúdo Estruturante de Língua Estrangeira Moderna, o 

Discurso como Prática Social. Por esse viés, a língua é tratada de forma dinâmica, 

por meio da leitura, oralidade e escrita, práticas estas que efetivam o discurso. O 

discurso, dessa forma, tem como foco o trabalho com os enunciados orais e escritos, 

efetuando-se, o uso da língua, em forma de enunciados.  

Cabe ao professor criar oportunidades para que os alunos percebam as 

condições de produção de diferentes discursos, das vozes que permeiam as 

relações sociais e de poder. É necessário que os aspectos fonéticos, lexicais e 

semânticos sirvam ao uso da linguagem na compreensão e na produção verbal e 

não-verbal.  

Nessa perspectiva, leva-se em conta que o objeto de estudo da Língua 

Estrangeira Moderna, neste caso o da Língua Espanhola, permite o trabalho com os 

mais variados textos de diferentes gêneros. Trata-se de um trabalho que não 

contempla somente estruturas linguísticas, mas que propõe a construção de 

significados por meio do engajamento discursivo. A ênfase do trabalho é a interação 

ativa dos sujeitos com o discurso, que dará ao aluno condições para a construção de 

sentidos para os mais variados gêneros textuais.  

Por essa razão, o professor deve considerar a variedade de gêneros 

existentes, a fim de estabelecer critérios específicos para o ensino da Língua 

Estrangeira Moderna.  
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 JUSTIFICATIVA 

 O objetivo da Educação Básica é a formação de um sujeito crítico, capaz de 

interagir criticamente com o mundo, o aprimoramento como ser humano, sua 

formação ética, o desenvolvimento de sua autonomia intelectual. Nesse sentido, o 

ensino da Língua Estrangeira Moderna deve, também, contribuir para esse fim. 

 O ensino de Língua Estrangeira nas últimas décadas tem se preocupado com 

a aquisição da língua principalmente como instrumento ou meio de comunicação, 

com enfoque nas dimensões gramatical, discursiva, sociolinguística e estratégica, o 

que foi concebido como Competência Comunicativa, no início dos anos 80.  

No entanto, pensar em aquisição de língua e linguagem nessa perspectiva, é 

insuficiente. Ser proficiente em uma língua ultrapassa a noção de saber comunicar-

se na língua meta. Além de instrumentação linguística, a contribuição de uma 

aprendizagem de Línguas Estrangeiras está em expandir o horizonte de 

comunicação do aluno, levando-o a se inserir em um espaço além de sua 

comunidade linguística própria. Em outras palavras, levar ao conhecimento do aluno 

que há uma heterogeneidade no uso de qualquer linguagem: contextual, social, 

cultural e histórica. Com isso, é importante levar o aluno a entender determinados 

contextos, determinados momentos históricos, determinadas comunidades e 

pessoas pertencentes a estas que se comunicam de formas variadas. É preciso 

trabalhar a língua como prática social significativa, seja de forma oral ou escrita.  

 Em síntese, qualquer língua estrangeira é adquirida por meio de interações 

construídas sócio-historicamente. As interações sociais nos constroem ao mesmo 

tempo em que, por meio dela, construímos e agimos no meio onde estamos vivendo.  

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos alunos estudo de temas que visam à aquisição de 

conhecimentos referentes à língua espanhola para que gradativamente demonstrem 

habilidades nas quatro competências: oralidade, escrita, compreensão e 

interpretação e audição.  

Buscar-se-á oportunizar aos alunos o uso correto das construções 

gramaticais em língua espanhola, bem como ampliar a informação dos mesmos em 

relação aos costumes e tradições de diferentes culturas dos países 

hispanohablantes.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver habilidades para que a língua espanhola possa ser usada em 

situações sociais, interagindo e fazendo-se entender, consolidando estruturas 

morfológicas, sintáticas e semânticas da língua, imprescindíveis para a vida 

profissional e estudantil. 

• Capacitar o aluno a comunicar-se em Língua Espanhola e aprofundar 

conhecimentos linguísticos das estruturas simples e complexas deste idioma, 

a partir da abordagem comunicativa da língua.  

• Aprofundar informações a partir de enfoques relacionados a outros campos 

de conhecimentos, apresentando temas atuais, desenvolvendo senso crítico 

baseado em elementos concretos e propondo investigações sobre os temas 

abordados.  

• Oportunizar conhecimentos e estimular a investigação sobre costumes e 

tradições de diferentes culturas apresentando as variantes do idioma dentro 

do contexto hispanohablante.   

   
 
ENSINO FUNDAMENTAL  
 
6º ano.  

• A importância de aprender espanhol.  
• Apresentações, saudações e despedidas.  
• Materiais escolares.  
• Pronomes sujeitos.  
• Verbos em presente de indicativo: ser / estar / llamarse.  
• Alfabeto.  
• Linguagem formal e informal.  
• Vocabulários referentes à família. 
• Verbos em presente de indicativo:  tener 
• Artigos definidos. 
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Preposição + artigo = contração. 
• Pronomes demonstrativos e possessivos.  
• Numerais cardinais de 1 a 50.  
• Países que tem como língua oficial a Língua Espanhola.  
• Nacionalidades / gentilícios.  
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• Verbo em presente de indicativo: vivir. 
• Pronomes interrogativos.  
• Numerais cardinais de 50 a 100.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• As partes da casa.  
• Características das partes da casa.  
• Artigos indefinidos.  
• Uso dos verbos em presente de indicativo: haber / tener / estar.  
• Numerais cardinais de 100 a 1000.  
• Disciplinas escolares.  
• Os dias da semana.  
• Numerais ordinais.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Esportes.  
• Verbo em presente de indicativo: gustar.  
• Expressões de intensidade.  
• Verbo em presente de indicativo: preferir.  
• Verbos e expressões para falar de gostos e preferencias.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  

 
7º ano.  

• Descrição física e de caráter.  
• Uso dos verbos em presente de indicativo para descrever pessoas: ser / tener 

/ estar. 
• Verbo em presente de indicativo: caer. 
• Uso de MUY y MUCHO.  
• Gênero dos substantivos.  
• Gênero dos adjetivos.  
• Plural dos susbstantivos e adjetivos.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  

 
• As horas.  
• Tempo verbal: presente de indicativo – verbos regulares e irregulares. 
• Expressões de tempo.  
• Advérbios terminados em –mente.  
• Inventos e descobrimentos.  
• Verbos em presente de indicativo: pretérito indefinido – regulares e 

irregulares. 
• Expressões de tempo – tempo passado.  
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• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Pronomes de objeto direto.  
• Perífrase verbal: de obrigação e de possibilidade.  
• Verbo em presente de indicativo: doler.  
• Revisão dos verbos em presente de indicativo: tener / haber / estar.  
• Uso do verbo em presente de indicativo: quedar.  
• Preposições de lugar.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Verbos em presente de indicativo: regalar / dar / agradecer / querer.  
• Colocação pronominal.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  

 
8º ano.  

• Verbos em pretérito imperfecto – regulares e irregulares.  
• Pronomes de objeto direto (pessoa).  
• Acentuação de palavras.  
• Os alimentos.  
• Pesos, medidas e tipos de embalagens.  
• Gerúndio.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Perífrase verbal: estar + gerúndio.  
• Palavras heterossemânticas.  
• Verbo costar.  
• Gerúndio acompanhado de pronomes.  
• Os animais.  
• Grau do substantivo: diminutivo. 
• Advérbios: grau comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade. 
• Uso do pronome LO (enfático).  
• Vocabulário referente às roupas.  
• As cores.  
• As roupas.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Moda.  
• Verbo quedar.  
• Pronomes demonstrativos.  
• Advérbios: grau superlativo. 
• Revisão: uso dos pronomes de objeto direto e indireto.  
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• Verbos em pretérito perfecto.  
• Expressões de tempo: passado.  
• Diferenças entre os tempos verbais: pretérito perfecto e pretérito indefinido.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Perífrases verbais: ir + a + infinitivo / poder + infinitivo / querer + infinitivo / 

pensar + infinitivo.  
• Colocação dos pronomes nas perífrases verbais.  
• Advérbios e expressões de tempo relacionados com o futuro.  
• Verbos em futuro simple o imperfecto de indicativo.  
• Verbos para falar sobre o tempo e o clima.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  

 
9º ano  

• Elementos de um livro.  
• Gêneros da ficção narrativa.  
• Verbos em pretérito pluscuamperfecto de indicativo.  
• Marcadores de tempo: cuando / en cuanto / mientras.  
• Organizadores temporais do relato.  
• Ofícios e profissões.  
• Verbos em condicional simple.  
• Orações condicionais de realização provável.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Quantificadores indefinidos.  
• Verbos em condicional simple para expressar cortesia.  
• Os meios de comunicação.  
• Verbos em presente de subjuntivo.  
• Expressões de causa e consequência.  
• Expressões de acordo ou desacordo. 
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Verbos em imperativo afirmativo (regulares).  
• Verbos em imperativo afirmativo (irregulares).  
• Verbos com câmbios vocálicos em imperativo afirmativo.  
• Colocação pronominal e os verbos em imperativo.  
• Orações temporais: cuando.  
• Orações finais: para e para que.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  
• Expressões de dúvida e desejo.  
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• Os pronomes e suas relações dentro do texto.  
• Fin de año, fin de curso.  
• Arte e cultura. 
• Exercícios de compreensão leitora, escrita, oralidade e compreensão auditiva.  
• Pronunciação.  

 
ENSINO MÉDIO  
 
1 ano   

 
• Apresentação pessoal. 
• Países e gentilícios.  
• Pronomes interrogativos.  
• Pronomes pessoais.  
• Verbos regulares em presente de indicativo.  
• Verbos em presente de indicativo: ser / estar / tener. 
• Numerais cardinais de 1 a 30.  
• Tratamento formal e informal.  
• Verbo em presente de indicativo: diptongación.  
• Verbos em presente de indicativo: letra G na primeira pessoa.  
• Uso dos pronomes pessoais.  
• Artigos determinados e indeterminados.  
• Contrações AL e DEL. 
• Numerais cardinais de 1 a 30.  
• Família. 
• Relações familiares.  
• Adjetivos de descrição física e de caráter.  
• Pronomes possessivos átonos.  
• Verbos em presente do indicativo – irregularidade C>ZC na primeira pessoa 

do singular.  
• Direito à moradia.  
• Partes da casa.  
• Objetos e móveis.  
• Anúncios de venda e locação.  
• Verbos em presente do indicativo: ditongação E>IE. 
• Uso dos verbos HABER e TENER.  
• Uso de MUY e MUCHO. 
• Caminhos e rotinas. 
• Horas. 
• Os meses do ano. 
• Os dias da semana.  
• Ações cotidianas.  
• Expressões de frequência.  
• Presente do indicativo: ditongação O>UE. 
• Presente do indicativo: verbos pronominais e reflexivos.  
• Cidades e projetos urbanos.  
• Estabelecimentos públicos.  
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• Adjetivos de descrição de lugar.  
• Advérbios e preposições de localização.  
• Presente do indicativo: verbos HABER e ESTAR. 
• Pronomes indefinidos.  
• Presente do indicativo: ditongação E>I. 
• Perífrase: futuro.  
• Consumo responsável.   
• Vocabulário referente às roupas.  
• Desenhos, formas e tecidos.  
• Presente do indicativo: verbos GUSTAR e QUEDAR. 
• Pronomes demonstrativos.  
• Pronomes em função do complemento direto: LO, LA, LOS, LAS.  
• Esporte e saúde.  
• Objetos e instalações esportivas.  
• Partes do corpo.  
• Perífrase verbal de obrigação ou necessidade: TENER QUE, HABER QUE, 

DEBER, HACER FALTA + VERBOS EM INFINITIVO.  
• Gerúndio. 
• Formação do gerúndio. 

 
2º ano  

• O espanhol no mundo.  
• Apresentações. Verbos ser, llamarse, vivir e tener .  
• A cidade onde vivo.   
• Conjunções coordenadas.  
• Expressões para caracterizar lugares.  
• Expressões de localização.    
• Direitos das crianças e adolescentes.  
• Expressar opiniões. 
•  Verbos em presente do indicativo.  
• Interpretação de textos. 
• Ditos e frases.  
• Viagens – vocabulários.  
• Perífrases de futuro.   
• Perífrases de futuro.  
• Meios de transporte.  
• A preposição en.  
• Formação do gerúndio.  
• Verbo estar + gerúndio.   
• Verbo tener + verbo em infinitivo para expressar obrigação.  
• Interpretação de textos.  
• Minha infância. Verbos em pretérito imperfecto.  
• Expressões para fazer comparações.  
• Uso de muy y mucho.  
• Contaminação ambiental.  
• Particípio passado.  
• Estados de ânimo.  



 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua XV de Novembro, 5050 | Centro | CEP 85010-000 | Guarapuava - Paraná | Fone/Fax: (42) 3622-2000 

site: www.faculdadeguairaca.edu.br | e-mail: colegio@faculdadeguairaca.edu.br 

123 

• Verbos em Pretérito perfecto.  
• Interpretação de textos.  
• Festas.  
• Verbos em Pretérito indefinido.  
• Expressões temporais.  
• Meu futuro.  
• Verbos em Futuro imperfecto.   
• Horóscopo.  
• Acentuação de palavras.  
• Meteorologia. 
• Interpretação de textos.  
 

3º ano 
• Apresentações. Verbos ser, llamarse, vivir e tener .  
• Cartas.  
• Condicional simples – verbos regulares.   
• Carreira profissional.  
• Condicional simples – verbos irregulares.  
• Internet.  
• Presente do subjuntivo.   
• Presente de subjuntivo – palavras para expressar dúvidas, desejos, 

suposições.  
• Preservação da natureza.  
• Pretérito imperfecto de subjuntivo.  
• Contaminação ambiental. 
• Interpretação de textos. 
• Argumentação.  
• Verbos em Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.  
• Verbos em Imperativo afirmativo.  
• Verbos em Imperativo negativo.  
• Arte. 
• Advérbios.  
• Interpretação de textos.   
• Heterotônicos e heterossemânticos.   
• Cinema.  
• Preposições e locuções prepositivas.  
• Regime preposicional.  
• Literatura.  
• Pronomes complementos direto e indireto.  
• Interpretação de textos.  
• Música.  
• Instrumentos musicais.  
• Discurso direto e indireto.  
• Transformações.  
• Verbos de cambio.  
• Verbo quedar(se).  
• Produção textual.  
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• Interpretação de textos.   
 

METODOLOGIA  

Os conteúdos serão abordados com foco na Abordagem Comunicativa que se 

propõe a desenvolver as quatro habilidades linguísticas, quais sejam: compreensão 

oral e escrita, produção oral e escrita, bem como aspectos culturais relacionados 

com a língua em estudo.  

Essa abordagem prevê a aquisição da LE através de situações de uso real da 

língua: diálogo, leitura de textos, dramatizações, interpretações presenciais e 

virtuais, filmes, CD-ROM, livros didáticos e CD.  

Valorizar-se-á o conhecimento prévio do aluno e a relação existente entre 

professor e aluno, nesse sentido, é horizontal. O papel do professor é bastante 

amplo: analisar as necessidades dos alunos, criar situações de comunicação, 

organizar atividades, assessorar, participar como um companheiro a mais, observar 

as tarefas na sala de aula, elaborar materiais.  

Em definitiva, a função do professor é facilitar a aprendizagem, fomentando a 

cooperação entre os alunos, os verdadeiros protagonistas. Este, pois, é um método 

centrado no aluno e a avaliação abarca todo o processo. 

 

AVALIAÇÃO   

 A avaliação escolar não é entendida com algo imediato e, sim, na inserção de 

um amplo processo: o processo de ensino-aprendizagem. Neste processo, será 

observada a participação dos alunos e será considerado o engajamento discursivo 

na sala de aula, a partir da interação entre aluno e professor, aluno e aluno, 

atividades desenvolvidas a partir da proposta do livro didático, nas atividades de 

oralidade em Língua Materna e, mais especificamente, na Língua Estrangeira 

Moderna, no uso da língua foco que funciona para o desenvolvimento de ideias.  

 A partir das produções, buscar-se-á subsidiar as dificuldades e avanços dos 

alunos, visando aqui, nesse sentido, a avaliação enquanto relação dialógica: aluno e 

professor num processo de identificação de dificuldades, planejamentos e 

construção de novos encaminhamentos que busquem superá-las, considerando que 

o processo de ensino-aprendizagem se dá de forma diferente para cada indivíduo.  

 Assim, a avaliação é concebida como algo contínuo, processual e formativo, 
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que não deve se basear em um único instrumento, mas sim em vários e de 

diferentes tipos. Para cada um deles, critérios devem ser estabelecidos baseados 

nos objetivos que se espera alcançar com o trabalho desenvolvido. Critérios e 

objetivos, neste caso, são dois itens que devem ser de conhecimento do aluno, já 

que são partícipes do processo, o que lhes dá a oportunidade de exercitar ações 

que colaborem na construção de sua autonomia a respeito de sua aprendizagem. 

Para tanto, é preciso que o aluno entenda o porquê de determinada atividade 

avaliativa e o que espera alcançar com ela, fatores que colaborarão em seu 

envolvimento e motivação e que, certamente, influenciarão em seu desempenho.  
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EMENTA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS  

 

APRESENTAÇÃ DA DISCIPLINA 

 O ensino das línguas modernas começou a ser valorizado somente depois da 

chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Em 1809, com a assinatura 

do decreto de 22 de junho, pelo Príncipe Regente D. João VI, criaram-se as cadeiras 

de inglês e francês com o objetivo de melhorar a instrução pública e de atender às 
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demandas advindas da abertura dos portos ao comércio. 

Em 1916, com a publicação da obra póstuma de Ferdinand Saussure 

intitulada Cours de LinguistiqueGénérale, os estudoslinguísticos foram vistos sob 

uma nova ótica, na qual o autor dispensa seus esforços no estudo sincrônico da 

língua, criando uma série de paradigmas para explicar o funcionamento dos signos 

num recorte espaço-temporal. Saussure representa a porta de abertura para o 

estudo sistêmico da língua, tido na literatura vigente como pioneiro da ciência 

linguística. No Brasil, essa ciência mudou paulatinamente a abordagem teórica que 

tratava do estudo das línguas em meio a recorrências literárias. 

 Após a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos intensificaram sua 

exportação para o mundo, num processo oportunista solidificado pelos destroços do 

pós-guerra. Com isso, o Brasil avivou suas relações econômicas com esse país, 

adquirindo seus produtos e abarcando, por conseguinte, sua carga cultural. Em meio 

a esse trâmite, surgiu uma necessidade relevante de aprendizagem no que diz 

respeito à língua inglesa norte-americana e sua respectiva carga cultural. 

 Em meio a essas questões e na tentativa de rompimento da hegemonia de 

um único idioma ensinado nas escolas, criou-se, em 1982, o Centro de Línguas 

Estrangeiras, no Colégio Estadual do Paraná, o qual posteriormente expandiu-se 

para todo o Estado. 

 Após essa expansão, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, sob o nº 9.394, determinou a oferta obrigatória de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna na grade regular de ensino, escolhida pela comunidade 

escolar, além de uma segunda em caráter optativo, condição que depende do 

contexto da instituição responsável pelo emprego de tal língua estrangeira. 

 Em 2005 foi criada a Lei nº 11.161, que decreta obrigatória a oferta de língua 

espanhola para o Ensino Médio, sendo facultativa a matrícula para o aluno. A partir 

de sua criação, os estabelecimentos de ensino dispunham de cinco anos para 

implementá-la.Na rede privada de ensino, essa iniciativa deveria ser prevista no 

currículo regular, ou ainda, sob a forma de centro de estudos.  

 Dadas essas questões, em 2008 publicou-se no estado do Paraná, um 

conjunto de pressupostos teóricos que visa nortear o corpo discente sobre o ensino 

e aprendizagem de línguas estrangeiras, denominado Diretrizes Curriculares do 

Estado do Paraná (DCE) (2008).Segundo esse documento, o objetivo das línguas 
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estrangeiras no contexto escolar não se restringe ao conhecimento unívoco de 

ordem linguística, mas o ato de ensinar e de aprender línguas compreende realizar 

debates sobre as diversas percepções de mundo, sobre as formas em que o ser 

humano constrói sentidos.  

O trabalho escolar com língua estrangeira moderna deve ser o de abrir 

espaço para a formação de sujeitos sócios subjetivos, independentemente do grau 

de proficiência atingido. De acordo com as DCE (2008) o ensino de língua 

estrangeira deve ampliar as perspectivas dos alunos em se ver o mundo, de 

viabilizar a avaliação de paradigmas sociais existentes e, dessa forma, possibilitar ao 

alunado a condição ideal para a criação de novas possibilidades de se construir 

sentidos no mundo. No caso da língua inglesa, isso deve ocorrer por meio da 

reflexão e de contrastes entre culturas diversas, em um mesmo estado e em 

contextos distintos, tudo isso aliado à função social da língua. 

 

JUSTIFICATIVA 

O trabalho com essa disciplina deve possibilitar ao aluno novas informações, 

a ver e entender o mundo por meio da construção de significados, permitindo que 

alunos e professores possam construir um agir comunicativo (BRONCKART, 2008) 

ainda mais amplo, que vá além das possibilidades que a língua materna possa 

ofertar. Sendo assim, o conhecimento de uma língua estrangeira deve contribuir 

para a elaboração de uma consciência da própria identidade, pois o aluno deve 

sentir como um cidadão histórico e social, interpelado e influente por essas duas 

instâncias. Para essa formação faz-se necessário, portanto, o norteamento dos 

alunos a partir de um conteúdo estruturante, elaborado mediante discursos sociais 

diversos das diferentes atividades de linguagem ou práticas sociais.  

Desse modo, vejamos o que as DCE e outros construtos teóricos nos dizem a 

respeito do que vem a ser o conteúdo estruturante que rege o ensino de língua 

inglesa. 

 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE 

Os conteúdos estruturantes são entendidos como saberes mais amplos da 

disciplina de língua inglesa e podem ser descobertos nos conteúdos que fazem 

parte de um corpo estruturado, de conhecimento constituído sócio-historicamente 
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(PARANÁ, 2008). O discurso constituirá o conteúdo estruturante entendido como 

pratica social, o qual se encontra materializado em gêneros textuais diversos. 

Tomando a língua como interação verbal, enquanto espaço de produção de 

sentidos marcada por relações contextuais de poder, o conteúdo estruturante será 

aquele que traz de forma dinâmica o discurso enquanto prática social, efetivado por 

meio das práticas discursivas, as quais envolvem a leitura, a oralidade e a escrita 

(PARANÁ, 2008). 

 O trabalho em sala de aula deve partir de um gênero textual (BRONCKART, 

1999; DOLZ; SCHNEUWLY, 2004; PARANÁ, 2008), ou seja, da materialização da 

língua num contexto em uso, sob a proposta de construção de significados por meio 

do engajamento discursivo e não penas pela prática de estruturas linguísticas. A 

ênfase do trabalho pedagógico é a interação dos sujeitos com o discurso, tornando-

os capazes de comunicar-se em diferentes formas discursivas, por meio de gêneros 

textuais específicos, oriundos de cada atividade de linguagem existente no mundo. 

 Para o trabalho de língua estrangeira envolvendo leitura, oralidade e escrita é 

necessário que o professor tenha oportunidade de participar de cursos de 

aperfeiçoamento específico em sua área de atuação (momentos de estudos em 

grupo, cursos de proficiência, etc.), adquirindo assim uma maior confiança, fazendo 

com que os educandos sintam-se cada vez mais motivados e confiantes no trabalho 

do professor em sala de aula. 

 Faz-se necessário que o professor leve em consideração a experiência no 

trabalho com a linguagem que o aluno já possui, levando-o a interagir com uma nova 

linguagem, integrando assim elementos indispensáveis da prática como: 

conhecimento linguístico, discursivo, cultural, e sócio pragmático. 

O conhecimento linguístico diz respeito ao vocabulário, à fonética e às regras 

gramaticais, elementos necessários para que o aluno interaja com a língua que se 

lhe apresenta, traduzidos por mecanismos de textualização e mecanismo 

enunciativos (BRONCKART, 1999). O conhecimento discursivo, no sentido 

Bakhtiniano (1997) do termo, corresponde aos diferentes gêneros que constituem a 

variada gama de práticas sociais que são apresentadas aos alunos. O conhecimento 

cultural compreende parte de tudo aquilo que se sente, das crenças, da concepção 

vital de grupos organizados em sociedade. Os sócio-pragmáticos, aos valores 

ideológicos sociais e verbais que envolvem o discurso em contexto sócio-histórico 
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particular. 

Além disso, uma abordagem do discurso em sua totalidade, que agrega os 

elementos supraditos em unidade, numa prática interdependente, deve ser realizada 

e garantida através de atividades significativas em língua estrangeira, nas quais as 

práticas de leitura, escrita e oralidade interajam entre si e constituam uma prática 

sócio-cultural, solidificando, de fato, o discurso enquanto prática social. Isso 

ocorrerá, principalmente, na reprodução dos gêneros textuais, artefatos 

comunicacionais e sócio-históricos de que os sujeitos se apropriam para realização 

das inúmeras atividades de linguagem existente no mundo.   

Portanto, o ensino da língua inglesa deve ultrapassar questões técnicas e 

instrumentais, ou seja, deve centrar-se na educação para que o aluno reflita sobre 

os processos sociais, políticos, econômicos, tecnológicos e culturais, para que possa 

perceber que essa realidade é inacabada e está em constante transformação. É 

preciso trabalhar a língua como prática social significativa: oral e/ou escrita.  

 Considerando essas questões, vejamos o conteúdo interdisciplinar que 

permeia a orla da língua inglesa. 

 

CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR 

 Visto a abrangência de questões sócio-históricas que a disciplina de língua 

inglesa deve contemplar, partindo, acima de tudo, de temáticas consideradas pilares 

na organização das atividades sociais, então torna-se imprescindível a discussão 

sobre: história e cultura afro-brasileira; meio ambiente; diversidade étnico-racial e 

diversidade de gênero. 

 Com relação à primeira temática, pode-se utilizar gêneros textuais que 

permitam um aporte cultural, social e histórico sobre ela. Como exemplo, citamos 

letras de músicas criadas sob a ótica do blues. A representatividade desse estilo 

musical agregada ao gênero textual permite o estudo de ideologias dessa cultura 

afro-brasileira, de mudanças no cenário das atividades sociais, e de influências 

sofridas na/pela sua presença em meio contexto brasileiro.  

 Quanto ao meio ambiente, os gêneros informativos tais como folhetos sobre 

tipos de energias renováveis podem representar uma fonte rica em possibilidades de 

se transcender o conhecimento científico sobre a temática supradita. Há um vasto 

campo nos meios digitais, incentivando a leitura sobre meios renováveis para o 
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abastecimento de energia. Os gêneros multimodais como os v-logs podem ser 

utilizados como encaminhamentos, principalmente, para a busca de informações 

sobre diferentes visões concernentes ao uso abusivo consciente ou inconsciente de 

recursos naturais finitos no processo de geração de energia.  

 Do mesmo modo, as diversidades étnico-raciais e de gênero devem ser 

previstas no ensino de língua inglesa. Para tanto, recomenda-se a literatura de 

cordel, os contos, as lições das fábulas. Pode-se, obviamente, utilizar também 

diferentes esferas de gêneros: jornalístico, publicitário, acadêmico, para citar alguns. 

No entanto, o que se coloca em relevo é a necessidade de se discutir como esses 

textos tratam dessa diversidade em nosso contexto sócio-histórico. 

Devido a todas as questões tratadas acima, vejamos, portanto, os objetivos 

traçados para o ensino de língua inglesa. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral do ensino da língua inglesa na educação básica é a formação 

de sujeitos críticos, capazes de interagir e modificar a realidade em que se 

encontram. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Proporcionar ao aluno a chance de fazer uso da língua que está aprendendo 

em situações significativas, relevantes e não como mera prática de formas 

linguísticas descontextualizadas; 

• Viabilizar ao aluno um espaço que o permita trazer à tona suas percepções 

de mundo, bem como contrastar com diversas visões externas à sala de aula, 

de maneiraa construir sentidos naquilo que aprende; 

• Ajudar na formação sócio-subjetiva, independentemente do grau de 

proficiência que cada aluno pode apresentar; 

• Auxiliar os alunos para que possam analisar questões da nova ordem global, 

levando em conta as implicações das mudanças científicas, tecnológicas, 

ambientais, étnicas e raciais, e assim, desenvolvam uma consciência crítica a 

respeito do papel das línguas na sociedade e sua relevância para com as 
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questões supraditas; 

• Habilitar os alunos para a utilização da língua estrangeira moderna – inglês - 

em situações autênticas de comunicação, considerando, para tanto, o nível de 

domínio que o aluno possui; 

• Abrir caminhos para inserção dos alunos na sociedade como participantes 

ativos, não limitados as suas comunidades locais, mas capazes de se 

relacionar com outras organizações e outrasformas de conhecimento. 

 

CONTEÚDOS POR SÉRIE 

ENSINOFUNDAMENTAL 

6º ano 

1º Bimestre  

Textual 
genres: 
classroom 
rules; 
dialogues. 

Vocabulary: 
greetings; 
titles.  

 

Textual genre: 
comic strip 

Grammar: A 
and AN; this, 
that, these and 
those; 
possessive 
adjectives. 

Vocabulary: 
alphabet; 
classroom 
subjects; 
school 
subjects. 

2º Bimestre  

Textual genre: 
postcard. 

Grammar: WH-
questions; 
subject pronoun; 
verb to be. 

Vocabulary: 
postal terms; 
numbers (1 to 
20); telephone 
numbers; 
abbreviations 
used in 
correspondence. 

 

Textual genres: 
campaign poster 
and 
descriptions. 

Grammar: verb 
to be in 
affirmative, 
negative and 
interrogative 
forms. 

Vocabulary: 
family, 
occupations. 

3º Bimestre  

Textual 
genres: class 
Schedule, 
song, food 
pyramid and 
fact file. 

Grammar: 
simple present 
in affirmative 
and negative 
forms; some 
and any; many, 
much and a lot 
of; simple 
present and 
yes or no 
questions plus 
short answers. 

Vocabulary: 
time; days of 
the week; 
actions verbs; 
food; animals; 
animal body 
parts. 

4º Bimestre  

Textual genre: 
newspaper ads 

Grammar: 
prepositions of 
place; verb 
there to be. 

Vocabulary: 
parts of the 
house; 
furniture; 
abbreviations. 

 

Textual genre: 
Tourist maps; 
floor plans. 

Grammar: 
imperative 

Vocabulary: 
places in a city; 
places in a 
school; places 
in tourist 
attractions. 
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7º ano 

1º Bimestre 

Textual genres: game 
tickets; visual 
dictionary entry. 

Grammar: present 
continuous for actions 
in progress 
(affirmative, negative 
and questions). 

Vocabulary: sports, 
sporting equipment 
and settings. 

 

Textual genres: school 
project; map. 

Grammar: 
comparativeadjectives; 
superlative and 
adjectives. 

Vocabulary: countries, 
nationality and 
geographical features. 

2º Bimestre 

Textual 
genres: 
Calendar; 
children’s 
magazine; 
dictionary 
definition; 
encyclopedia 
article. 

Grammar: 
prepositions 
of time; 
present 
continuous 
for future 
plans. 

Vocabulary: 
months; 
ordinal 
numbers; 
holidays. 

 

Textual 
genre: 
instructions; 
didactic 
comics. 

Grammar: 
Verb CAN. 

Vocabulary: 
names of 
games; parts, 
pieces and 
components 
of games; 
verbs of 
actions.  

3º Bimestre 

Textual 
genre: 
weather 
forecast; 
weather map. 

Grammar: 
Simple future 
(will); first 
conditional. 

Vocabulary: 
temperatures; 
weather; 
points of the 
compass. 

 

Textual 
genre: 
medicine 
directions; 
comic strip. 

Grammar: 
should for 
advice; first 
conditional. 

Vocabulary: 
common 
diseases and 
symptoms; 
medicine; 
herbs.  

 

4º Bimestre 

Textual genre: 
movie 
synopsis; 
movie review. 

Grammar: 
would like for 
polite 
requests; 
gradable and 
non-gradable 
adjectives. 

Vocabulary: 
types of 
movies. 
Features of 
movies; 
adjectives to 
describe 
movies and 
features. 

 

Textual genre: 
comics; 
illustrated 
narrative. 

Grammar: 
nonstandard 
grammar; 
informal 
pronunciation. 

Vocabulary: 
mythology; 
onomatopoeia; 
informal 
expressions. 

 

8º ano 
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9º ano 

1º Bimestre  

Textual genre: video 
game ratings. 

Grammar: modal 
verbs of obligation, 
permission, 
probability,prohibition 
and advice. 

Vocabulary: video 
games, equipment 
about video games. 

 

Textual genre: 
frequently asked 
questions; 
background 
information. 

Grammar: direct 
questions , indirect 
questions. 

Vocabulary: theme 
park rides; 
restrictions; rules of 
theme parks.  

2º Bimestre  

Textual genre: 
biography. 

Grammar: 
past of to be 

Vocabulary: 
visual arts 
materials; 
biography; art 
styles.  

 

Textual genre: 
music lyrics; 
advertising 
campaign. 

Grammar: 
Simple past. 

Vocabulary: 
musical 
styles; simple 
past form 
regular and 
irregular 
verbs; musical 
terms. 

3º Bimestre  

Textual genre: 
fairy tales. 

Grammar: 
linking words – 
understanding 
and 
expressing 
order of events 
showing the 
relationship 
between ideas. 

Vocabulary: 
Linking words; 
fairy tales 
titles; greek 
and roman 
gods. 

 

Textual 
genres: social 
networking; 
posters. 

Grammar: past 
continuous; 
order of 
objects.  

Vocabulary: 
abbreviations 
used in social 
networking 
sites, physical 
descriptions. 

4º Bimestre  

Textual 
genres: 
infographics; 
fórum. 

Grammar: 
past – used 
to. 

Vocabulary: 
names of 
apliances; 
university 
courses; 
Leisure 
activities; 
fórum 
vocabulary. 

 

Textual genre: 
newspaper 
article. 

Grammar: 
passive voice; 
questions 
without a 
subject; past 
participle. 

Vocabulary: 
inventions; 
eponyms; past 
participle 
verbs. 
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1º Bimestre 

Textual genre: 
travel itinerary. 

Grammar: 
Question tags; 
negative 
questions. 

Vocabulary: 
types of 
vacation; types 
of 
accommodation. 

 

Textual genre: 
poetry; greeting 
cards. 

Grammar: 
second 
conditional. 

Vocabulary: 
romantic things; 
words related to 
love and 
relationships. 

2º Bimestre 

Textual genres: 
interview; 
report. 

Grammar: 
relative 
pronouns. 

Vocabulary: 
natural 
disasters; terms 
related to 
ecology; 
environmental 
issues; 
scavengers. 

 

Textual genre: 
newspaper 
article; bucket 
list. 

Grammar: 
present perfect; 
present perfect 
simple. 

Vocabulary: life 
experiences. 

3º Bimestre 

Textual genres: 
scientific article; 
posts. 

Grammar: present 
perfect – since, 
for, how long. 

Vocabulary: 
superstitions; 
words to talk about 
mysteries, myths 
and legends. 

 

Textual genre: 
advertising e-mail; 
e-mail of 
complaint.   

Grammar: 
agreeing and 
disagreeing/ so 
and neither 

Vocabulary: 
internet shopping; 
in-store language 
shoppinglanguage. 

4º Bimestre 

Textual genre: 
news article. 

Grammar: 
reported 
speech: noun 
clauses and 
back shifting. 

Vocabulary: 
elements of a 
newspaper 
article. 

 

Textual genre: 
opinion essay; 
gossip article.  

Grammar: 
reported 
speech – 
questions and 
imperatives.  

Vocabulary: 
gossip; words 
for defending 
one’s point of 
view and 
opposing 
other’s 
opinions. 

ENSINO MÉDIO 

1º ano 
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1º Bimestre 

Textual genre: 
recipe. 

Grammar: 
Imperatives. 

Vocabulary: 
Healthy foods; 
neologisms; 
food 
technology 
terms. 

 

Textual genre: 
hypertext 
(offline mode). 

Grammar: 
pronouns. 

Vocabulary: 
exercises; 
sports; 
numbers; 
mathematical 
symbols. 

2º Bimestre 

Textual genre: 
movie synopsis. 

Grammar: 
simple present. 

Vocabulary: 
movie terms. 

 

Theme: 
sustainability. 

Grammar: 
articles. 

Vocabulary: 
renewable 
energy sources; 
environmental. 

3º Bimestre 

Textual genre: 
graphic (about 
popularity of sports) 

Grammar: present 
continuous. 

Vocabulary: sports; 
present participle 
verbs. 

 

Textual genre: 
quotation. 

Grammar: simple 
past. 

Vocabulary: irregular 
verbs. 

 

Textual genre: poem. 

Grammar: past 
continuos. 

Vocabulary:cognates; 
personal 
characteristics. 

4º Bimestre 

Textual genre: 
family tree. 

Grammar: 
genitive’s 
case. 

Vocabulary: 
family 
members. 

 

Textual genre: 
fotolog. 

Grammar: 
prepositions of 
place. 

Vocabulary: 
prepositions. 

2º ano 

1º bimestre 

Textual genre: Biography. 

Grammar: WH questions; simple 
past. 

Vocabulary: wordsrelated to 
description of biographies. 

 

Textual genre: advertisement. 

Grammar:adjective  
andadverbformation. 

Vocabulary:adjectivesandadverbs. 

2º bimestre 

Textual 
genre:scientificarticle. 

Grammar: 
comparativesand 
superlatives. 

Vocabulary: 
personality 
adjectives. 

 

Textual genre: 
People’s history of 
life. 

Grammar: Indefinite 
pronouns. 

Vocabulary: Body 

3º 

bimestre 

Textual 
genre: 
information 
text about 
genre, 
special 
needs and 
racial 
grounds. 

Grammar: 
relative 
pronouns. 

Vocabulary: 
gender and 
neutral 

4º 

bimestre 

Textual 
genre: 
report 
about 
stressful 
jobs. 

Grammar: 
present 
perfect. 

Vocabulary: 
past 
participle 
verbs; jobs 
deceptive 
cognates. 
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METODOLOGIA 

O ensino de uma língua estrangeira deve contribuir para a formação de um 

indivíduo crítico, capaz de interagir com o mundo que o cerca. Para isso a língua 

precisa ser entendida como um produto, resultado das interações sociais em 

constante movimento e mudança. Sob essa perspectiva, a língua estrangeira deve 

ser aceita como um instrumento que torna possível para o aluno o acesso a novas 

informações e novas maneiras de entender o mundo. Tendo isso em mente, 

observemos as formas em que a língua inglesa se materializa nas práticas em sala 

de aula. 

As atividades devem centrar-se no aluno, integrando situações do dia-a-dia às 

parts; physical 
appearance. 

language. 
Social 
problems. 

 

Textual 
genre: song 
lyrics. 

Grammar: 
gerund and 
infinitive. 

Vocabulary: 
music 
styles. 

3º ano 

1º bimestre 

Texual genre: 
cartoon. 

Grammar: 
present 
simple, past 
simple and 
present 
perfect; first 
conditional.  

Vocabulary: 
Adjective; 
man and 
woman 
stereotypes 
about drving. 

2º bimestre 

Textual 
genre: 
Famous 
thinking 
about 
education. 

Grammar: 
Tag 
questions; 
second 
conditional. 

Vocabulary: 
Education, 
politician and 
social works. 

3º bimestre 

Textual genre: 
article about 
terrorism. 

Grammar: Past 
simple; past 
perfect; third 
conditional. 

Vocabulary:human 
conditions; 
religion, economic 
and social 
questions. 

4º bimestre 

Textual 
genre:literaturemovie.  

Grammar: reported 
speech; passive 
voice; reflexive 
pronouns. 

Vocabulary: 
discourse makers to 
talk about literary 
criticism. 
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informações globais. Assim sendo, essas atividades podem ser trabalhadas por meio 

de algumas dinâmicas de aprendizagem humana: práticas de leitura, de escrita e de 

oralidade. Tais práticas acontecem, senão, por meio de gêneros de textos.  

 Um texto visto à luz da uma unidade comunicativa (BRONCKART, 1999), 

apresenta-se como um espaço de temática fundamental para o desenvolvimento 

intercultural, manifestado por um pensar e um agir críticos,permeado por crenças e 

valores. O gênero textual, por sua vez, exige uma capacidade de análise e de 

reflexão sobre os fenômenos linguísticos e culturais como realizações discursivas, 

as quais se revelam pela história dos sujeitos que se apropriam deles. Para a sala 

de aula, o trabalho com gêneros representa a criação de um princípio gerador de 

unidades temáticas e de desenvolvimento de práticas linguístico-discursivas. 

Portanto, é fundamental que se apresente ao aluno textos de diferentes gêneros 

textuais, mas sem categorizá-los, proporcionando ao aluno a possibilidade de 

interagir com a infinita variedade discursiva. 

 Para tanto, é importante trabalhar a partir de temas referentes a questões 

sociais, tarefa que se encaixa perfeitamente nas atribuições da língua estrangeira. 

Desse modo, a disciplina de língua inglesa deve favorecer a utilização de textos que 

abordem assuntos relevantes, presentes na mídia nacional e internacional ou no 

mundo editorial, intercalando textos publicitários, jornalísticos, literários, informativos, 

de opinião, dentre outros, possibilitando ao aluno interagir com uma complexa 

mistura da língua escrita, visual e oral (PARANÁ, 2008).  

 A partir dessas ideias, torna-se necessário elencar o papel de cada nível da 

arquitetura dos gêneros textuais (BRONCKART, 1999). O contexto de produção, por 

exemplo, deve ser explorado no sentido de condicionar o aluno a perceber quais 

questões externas deverá ter em mente enquanto trata de determinado gênero 

textual. O plano global, por sua vez, apresenta o horizonte da organização textual, 

dando uma visão panorâmica da composição do gênero, como exemplo, se ele 

possui título, parágrafos, como esses e demais elementos se organizam. O papel da 

gramática esta atrelada à construção de significados utilizados na língua estrangeira: 

o trabalho com a gramática, portanto, deve estabelecer o entendimento dos 

significados possíveis das estruturas apresentadas no gênero textual.  

A partir dessas questões, nasce uma necessidade em se utilizar recursos 

didáticos de natureza impressa, digital, de linguagem verbal e não verbal. Desse 
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modo, vejamos os recursos que podem utilizados para o ensino de língua inglesa. 

Portanto, esta disciplina se baseia na análise das estruturas básicas da língua 

inglesa, através do uso de diferentes gêneros textuais em determinadas 

circunstâncias, no estudo do desenvolvimento sistemático da compreensão oral e 

escrita por meio do livro didático, da intensa prática da expressão oral através de 

diálogos e discussões formais.Os demais recursos serão utilizados sempre que o 

professor julgar ser pertinente. Isso posto, passemos as formas de avaliação 

previstas na disciplina de língua inglesa.  

 

AVALIAÇÃO 

 Os objetivos da avaliação se aplicam no sentido de proporcionar ao aluno a 

percepção de sua evolução no processo de ensino e de aprendizagem, sem 

conduzir o processo de maneira punitiva. Cabe ao professor articular a construção 

do conhecimento, avaliar e dar retorno sobre os erros e falhas por parte do corpo 

discente. Cabe à instituição de ensino proporcionar espaço para que o professor 

possa refletir, organizar e preparar novamente o conteúdo numa outra abordagem, 

de modo a demonstrar aos alunos um caminho oposto aos erros que cometeram. 

A avaliação com base no feedback deve levar em conta o que ocorreu no 

caminho. Para isso, podem-se utilizar os seguintes questionamentos: 

• Quais tentativas o aluno fez para realizar tal atividade? 

• Qual dúvida manifestou? 

• De que forma interagiu com os colegas? 

• Demonstrou alguma independência? 

• Revelou progressos em relação ao ponto que estava? 

É fundamental que professor e alunos reflitam juntos sobre os erros, 

transformando-os em uma situação de aprendizagem para que todos possam 

concluir: acertamos, erramos, aprendemos, assumimos riscos, alcançamos 

objetivos? Há que se observar uma discrepância em relação à carga horária e 

número de alunos por turma que, eventualmente, dificultam e até mesmo 

inviabilizam a reflexão citada acima. 

Todavia, o processo avaliativo deve prever diagnósticos, em caráter contínuo, 

somatório, desde que se articule com os objetivos da disciplina e com os conteúdos, 

respeitando as diferenças individuais e escolares sempre que possível.Portanto, a 
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avaliação da aprendizagem precisa superar a concepção de mero instrumento de 

medição de apreensão de conteúdos, visto que ela se configura como processual e, 

como tal, deve subsidiar discussões a cerca das dificuldades e avanços dos alunos, 

a partir de suas produções em meio ao processo de ensino e aprendizagem. 

Tendo por base essas produções dos alunos, deve-se considerar como 

instâncias de avaliação: 

• A produção escrita, ainda que restrita a construção de uma frase ou a um 

parágrafo; 

• A leitura, na medida em que demonstra capacidade de interpretação e 

articulação de informações; 

• A oralidade, por meio da leitura em voz alta de um excerto, de um poema ou 

uma carta, na demonstração de pronúncia adequada. 

A avaliação da aprendizagem da língua inglesa está intrinsecamente atrelada 

à concepção de língua e aos objetivos para o ensino dessa disciplina discorridos 

anteriormente. Assim, o caráter educacional da avaliação visa orientações e 

intervenções pedagógicas, aplicada da seguinte forma: 

• 50% em atividades e verificações imediatas; 

• 50% na forma de uma avaliação específica sobre o conteúdo. 

 Espera-se que o aluno envolvido no processo de avaliação receba um retorno 

sobre seu desempenho. Assim sendo, professor e alunos poderão acompanhar o 

percurso desenvolvido até a identificação das dificuldades. O professor incumbe-se 

do ato de planejar e propor outros encaminhamentos que visem à superação das 

dificuldades constatadas. A instituição deve prever condições suficientes para que o 

professor possa realizar esse retorno, considerando, sobretudo, a dificuldade e o 

tempo que demanda a organização de avaliações diagnóstica e formativa. 

 Prevendo o respeito à diversidade de características, de necessidades e de 

ritmos de aprendizagem de cada aluno, o ensino de língua inglesa trata a 

recuperação da seguinte maneira: 

• Contínua, ou seja, acontece durante todo o processo de ensino e de 

aprendizagem; 

• Paralela, deve ser realizada ao longo do ano, a cada conteúdo trabalhado, no 

momento em que são constatadas as dificuldades, para que se possa realizar 

as intervenções necessárias. 
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Após discorrer sobre o processo de avaliação, vejamos os conteúdos 

contemplados em cada série da educação básica. 
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27. PROJETOS EXTRACURRICULARES 
 

 
 
       Os projetos aqui relacionados são desenvolvidos no colégio às quartas e sextas 

feiras, no período da tarde, com matrícula optativa, a oferta dos projetos dependerá 

da adesão dos alunos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Home Page: http://www.faculdadeguairaca.edu.br 
Rua XV de Novembro, 7050 – Cx. Postal  281 – Fone (42) 3622-2000 – Fax (42) 3622-2000 – CEP 85.010-000 – GUARAPUAVA-PR 

1
4

PROJETO DE EXTENSÃO COLÉGIO GUAIRACÀ 
 
 

1- IDENTIFICAÇÃO:  

  1.1. CATEGORIA 
[   ] Programa de Extensão Permanente 
[ X ] Projeto de Extensão Permanente 
[ ] Projeto de Extensão por tempo determinado 
   
1.2. MODALIDADE 
[X ] Curso de Extensão 
[  ] Evento de Extensão 
[  ] Prestação de Serviço de Extensão 
[  ] Intervenção Extensionista 
 
1.3. VINCULAÇÃO 
[  ] vinculado a Programa de Extensão Permanente 
[X] não vinculado a Programa de Extensão Permanente 
 
1.4. FINANCEIRO 
[   ] com financiamento externo. Órgão: _____________________________ 
[ X ] sem financiamento externo 
 
 

2- TÍTULO DO PROJETO:  MUSICARTE: DESCOBRINDO TALENTOS MUSICAIS 
 

3- PROFESSORES RESPONSÁVEIS:  COORDENADORA DO COLÉGIO GUAIRACÁ – 
MICHELE HIRSCH DE MEDEIROS E PROFESSOR GLAUCIO LUIS KAMINSKI  
 

4- PARTICIPANTES DO PROJETO : ALUNOS DO COLÉGIO GUAIRACÁ 
 

5- COLÉGIO DE ORIGEM DO PROJETO:  COLÉGIO GUAIRACÁ 

 
  

6- ÁREA DE ATUAÇÃO : 
     [   ]  Comunicação                 
     [ x]  Cultura    
     [   ]  Tecnologia e Produção. 
     [ ] Esporte 

 
[  x ]  Educação                       
[   ]  Economia e 
Administração 
[   ]  Meio Ambiente 
 

 
 [    ]  Saúde 
 [    ]  Trabalho 
 [    ]  Direitos Humanos  e 
Justiça    
 [  x  ] Outra:  Música             
 

 
 

7-  APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 
7.1. Data prevista para início das oficinas: março/2016  
  
7.2. Horários:  
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• 1ª turma: Violão  – Professor Glaucio Kaminski – 15h às 16h quartas feiras  (nível 
iniciante) 

• 2ª turma: Violão  – Professor Glaucio Kaminski – 16h às 17h quartas feiras (nível 
básico) 

• 3ª turma: Violão  – Professor Glaucio Kaminski – 13:30h às 14:30 sextas feiras  
(nível iniciante) 

• 4ª turma: Violão – Professor Gláucio Kaminski – 14:30h às 15:30h sextas feiras  
(nível básico) 

• 5ª turma: Cajon  – Professor Glaucio Kaminski – 16h às 17h sextas feiras  
 
 
7.3 Público alvo: 
 
 Alunos do Colégio Guairacá  
 
7.5 Local de realização: 
 
Salas do Colégio (a combinar conforme disponibilidade) 
 
8- OBJETIVOS:   

    
- Objetivo Geral:  
 
-despertar o gosto pela música e estimular talentos na arte musical. 
 
-Objetivos específicos:  
 
- despertar o amor pela música e a importância da mesma em nossas vidas 
 
- mostrar aos alunos parte da história e da teoria musical 
 
- oportunizar através das oficinas, o ingresso dos alunos na arte musical; 
 
- desenvolver a sensibilidade musical, percepção auditiva, coordenação, concentração e 

memória; 
 
- conhecer as diferentes formas de escrever música; 
 
- perceber a importância da música como parte da formação pessoal de cada indivíduo; 
 
- apresentar diversos ritmos musicais, bem como apreciá-los e identificá-los; 
 
- desenvolver a sociabilidade e cooperação, participando do trabalho em grupo; 

 
- montar um grupo de talentos musicais na escola. 

 
 
 

9 - JUSTIFICATIVA: 
 No dia 18 de agosto de 2008 foi sancionada a Lei Nº 11.769, que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica. A aprovação da Lei foi sem 

dúvida uma grande conquista para a área de educação musical no País. Todavia, há também 
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grandes desafios que precisam ser enfrentados para que possamos, de fato, ter propostas 

consistentes de ensino de música nas escolas de educação básica, por este motivo o Colégio 

Guairacá através do referido projeto, Musicarte: Descobrindo talentos musicais, vem contribuir 

com uma proposta significativa para estimular o gosto musical de seus alunos. 

 Essas oficinas serão oferecidas com preços acessíveis, oportunizando o aprendizado de um 

instrumento musical específico, que pode figurar entre: Violão (instrumento de corda) e Cajon 

(instrumento de percussão). 

Para ingressar os alunos interessados precisarão preencher uma ficha de inscrição na 

Secretaria do Colégio, conforme vagas disponíveis. Serão disponibilizadas 08 vagas para cada turma, 

no total serão 40 vagas, inicialmente, divididas proporcionalmente ao número de alunos do ensino 

fundamental e ensino médio. 

As oficinas do projeto: Musicarte: Descobrindo talentos musicais  terá como objetivo ser 

uma oficina do saber, onde se buscará construir um cidadão mais responsável para com a sociedade 

e para consigo mesmo, disseminando valores para a vida através do convívio em grupo e do 

aprendizado da música. 

 

 
 
10- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
• 1ª turma: – Violão (Professor Glaucio Kaminski) 15h às 16h quartas feiras  

(nível iniciante) 
 

• 2ª turma: – Violão (Professor Glaucio Kaminski) 16h às 17h quartas feiras  
(nível básico) 
 

• 3ª turma: – Violão (Professor Glaucio Kaminski) 13:30h às 14:30 sextas feiras  
(nível iniciante) 
 

• 4ª turma: – Violão (Professor Gláucio Kaminski) 14:30h às 15:30h sextas feiras  
(nível básico) 
 

• 5ª turma: – Cajon (Professor Glaucio Kaminski) 16h às 17h sextas feiras  
 
 
11- EQUIPE EXECUTORA: 
Coordenação do Colégio Guairacá e Professor Glaucio Luiz Kaminski. 

 
12-RESULTADOS ESPERADOS: 
Espera-se que ao final dos semestres, a experiência do projeto Musicarte: Descobrindo talentos 

musicais, tenha proporcionado aos alunos o gosto pela música e que tenham desenvolvido múltiplas 

experiências sensoriais, perceptivas e expressivas, favorecendo assim o seu desenvolvimento 

musical. 
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12-VIABILIDADE OPERACIONAL E PREVISÃO DE CUSTOS: 
 
Nome do Projeto: Musicarte: Descobrindo talentos musicais 
 
DURAÇÃO: 1º e 2º semestre 2016, podendo se estender permanentemente se o resultado for 
positivo. 
 
Número de alunos/participantes: aproximadamente 40 alunos, inicialmente. 
 
Mensalidade da Oficina de março a novembro: R$ 35,00 Taxa estipulada pela direção  
 
                                           RECURSOS HUMANOS (ORÇAMENTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS                   

DISCRIMINAÇÃO 
Nº  

HORAS 
HORAS  
PAGTO VLR HORA(R$) TOTAL (R$) 

DISCIPLINAS DOCENTES FAL – Grad. e Esp. 
 5h/ 
semanais  Hora Aula R$17,99    R$   89,95            

DISCIPLINAS DOCENTES FAL - Mestre     
DISCIPLINAS DOCENTES FAL - Doutor    
DISCIPLINAS DOCENTES DE FORA -Grad. e 
Esp.                             
DISCIPLINA DOCENTE DE FORA – Mestre                             
DISCIPLINA DOCENTE DE FORA - Doutor                          
COORDENAÇÃO                             
TRABALHOS DA SECRETARIA               
TRABALHOS DA TESOURARIA                    
OUTROS         

          SUB-TOTAL       
    R$  89.95 
(semanal)      
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PROJETO: “FALANDO DE ÉTICA”  
 
 
1. JUSTIFICATIVA  
 

Este projeto emerge da urgência ímpar vislumbrada no cotidiano das salas 

de aula, infelizmente em sua maioria: a ausência de valores éticos nos 

relacionamentos interpessoais, onde a ausência de amor-próprio e para com os 

outros, de auto- valorização, bem como de significados é notório. 

Busca-se, pois, por meio de uma conceitual dialógica, que este projeto abra 

portas para oportunizar a dialogicidade, objetivando uma edificação gradativa de 

resgate dos valores morais, de estímulo ao senso crítico, de consciência ética e 

transformação social. Desse modo, o projeto tem por objetivo suscitar, entre os 

discentes do Colégio, uma conscientização sobre o conceito de Ética e como esta 

exerce influência na formação da cidadania, valoração moral e nas acepções de 

convívio em sociedade. 

De modo que, inserir e estender este espírito em conjunto a uma sociedade 

altamente corruptível, afastada das mais básicas noções valorativas que alicerçam 

uma sociedade com justiça e respeito – este que é um direito universal – é o maior 

desafio desse projeto. Inserido neste arcabouço a Ética, a Democracia, os Diretos 

Humanos, serão as temáticas prioritárias que nortearão o projeto e servirão de ponte 

à sua validação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
 

Segundo Cunha (et al., 1986), a etimologia do termo Ética, do latim éthicus e 

do grego éthikós, é o ramo de conhecimento que investiga os comportamentos 

humanos, perfazendo as concepções do bem e do mal, numa demarcada época, 

grupo ou sociedade. 

Na filosofia grega antiga o termo remete, no viés platônico, que a Ética está 

intrinsecamente relacionada e reconhecida se relacionada com o bem supremo, 

desse modo, não intercalada as concepções antagônicas do bem e do mal: “[...] 
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Ética é hábito, arte, de fazer o bem, que torna bom aquilo que é feito e quem o fez 

(PLATÃO, apud ROSAS, 2004, p. 2). 

Já  Aristóteles preconiza o saber da realidade e do mundo na sua 

pluralidade. Sua conceituação de Ética se entremete como uma ramificação da 

historicidade natural dos homens, evidenciando uma apreciação perspicaz das 

distintas, variadas e complexas motivações humanas (HABERMAS, 1989). 

Segundo McFaden (1961), o termo Ética remete a terminologia da palavra 

grega ethos, que evidencia costume ou prática, modo peculiar de agir nas ações 

deliberadas dos seres humanos. Contudo, pode-se interpretar a Ética como sendo 

uma composição de saberes racionais, no que tange ao comportamento e conduta 

moral. 

Desse modo, a Ética, é a pesquisa e a investigação da conduta dos seres 

humanos objetivando o seu reconhecimento valorativo, ou seja, imputa-se sentido e 

valores as ações humanas. Os seres humanos nascem sem a faculdade intelectual 

de julgar, sem juízos valorativos, os adquire no percurso da sua existência, com a 

educação vinda dos pais, nos relacionamentos com o próximo e com meio, nas nos 

experimentos vividos, bem como na postura da sociedade na qual está inserido. 

Assim sendo, as chamadas Normas Éticas são a germinação de algum 

assentimento relacionado a dilemas éticos mais ordinários, em alguma sociedade. 

“[...] Por este motivo, as regras éticas são mutáveis, evolutivas, variáveis com o 

pensamento humano através do tempo e com o grupo social onde são discutidas” 

(BERLINGUER, 1993, p. 218). Nesse viés, viver em sociedade emerge a suposição 

da geração e cumprimento de regras e pressupostos norteadores de 

relacionamentos interpessoais, com a intenção de propiciar a conversação, o 

intercâmbio corporativo, o interesse solidário e o respeito mútuo. Contudo, na 

atualidade no meio capitalista, cada vez mais selvagem, do nosso século, é 

perceptível e marcante a desvalorização ética e de conduta moral instaurada, parece 

que quanto mais o homem evolui em maquinaria e tecnologia, mais distante fica dos 

seus valores éticos básicos, de sua habilidade de interagir e de se comunicar. 

A escola por seu turno, ganha a responsabilidade de recuperar esta 

esquecida consciência moral de respeito próprio e mútuo entre os sujeitos sociais, 
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pois se insere submersa em regras e normatizações que sugestionam seu 

funcionamento e a convivência entre os distintos componentes que nela atuam. 

Porém, tão essencial quanto a própria existência, é realizá-la de forma ética – a ética 

de cada indivíduo. Nesse viés, as normatizações e regras decorrem do 

entendimento de compreendê-las como requisito indispensável para a convivência 

em sociedade.  

Nesse sentido, o governo por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN's) ao recomendar a Ética como “elo norteador” das demais temáticas 

transversais, busca colaborar para a formação de cidadãos compromissados na 

transformação social, transpor as circunstâncias de possíveis injustiças, abolir 

preconceitos, discriminações, violência e desrespeito de qualquer natureza, dentre 

outras. Como o âmbito escolar é carregado e afeito de todas as circunstâncias 

sociais que requisitar e demandar princípios de comportamento, deve servir de 

primeiro ancoradouro dos relacionamentos interpessoais mediatizado pelo respeito 

mútuo, com intuito de fomentar o diálogo sobre os questionamentos éticos e morais 

da sociedade em que vivemos. 

Portanto, com o respaldo da razão ética e da moralidade, isto é, na 

competência da dialogicidade, ponto primordial do convívio democrático, este projeto 

se fixa na equidade que, surge do estreito entre dois paralelos: o particular e o 

universal. Conferindo, desse modo, que o comportamento ético demanda na 

atualidade mais do caráter qualitativo das normas, do que a maneira compartilhada 

como foram instauradas e do nível de comprometimento com que devem ser 

acatadas e satisfeitas, do que tão somente da vontade particularizada. 

Ademais, o projeto, vislumbra que os discentes e futuros cidadãos atuantes 

possam ser integrantes de todo sistema de transformação social, que sobrevêm 

deles próprios, para tal é trabalhado norteando-se o eixo da educação moral que 

propicie aos discentes possibilidades para um crescimento autônomo, compreendido 

como habilidade de se posicionar defronte a realidade que se apresenta, como 

capacidade de fazer escolhas, e essencialmente, resgatar valores e, sobretudo, 

refletir sobre a responsabilidade destas escolhas na esfera da sociedade. 

 



 

Home Page: http://www.faculdadeguairaca.edu.br 
Rua XV de Novembro, 7050 – Cx. Postal  281 – Fone (42) 3622-2000 – Fax (42) 3622-2000 – CEP 85.010-000 – GUARAPUAVA-PR 

1
5

 
3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL  
 

Proporcionar aos discentes referencial teórico sobre a Ética, a fim de que 

reúnam condições de defrontar de modo crítico, responsável e reflexivo, bem como 

construtivo as distintas situações sociais, empregando o diálogo como ferramenta de 

mediação de embates e de tomada de decisões que afetem suas vidas e da 

coletividade. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Retomar e alargar ações educacionais que promovam à formação ética e 

moral; 

• Levar ao cotidiano do Colégio concepções filosóficas que reflitam a Ética, seus 

valores e fundamentos básicos, como alicerces da sociedade; 

• Empregar a edificação dos relacionamentos interpessoais e de respeito como 

princípio universal; 

• Edificar os valores morais como intrínsecos aos seres humanos e socialmente 

desejáveis; 

• Desenvolver nos discentes o senso crítico, de cidadania, e de 

responsabilidade sobre as suas ações; 

• Determinar a tolerância como pano de fundo contra qualquer tipo de 

discriminação e preconceito; 

• Proporcionar a transversalidade e interdisciplinaridade da temática da Ética 

com as demais áreas do conhecimento.  

 

4. METODOLOGIA  

 

O projeto em sua concepção metodológica visa abranger todas as classes 

do Ensino Fundamental II, bem como às do Ensino Médio. Sua aplicabilidade 
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tenderá, mensalmente, enfocar uma temática principal, compreendida e estabelecida 

em conformidade com a faixa etária dos discentes. De modo que, a metodologia 

atinja em sua plenitude a perspectiva enunciada no objetivo geral do projeto e as 

atividades desenvolvidas com a aplicação teórico prática venha a abarcar os seus 

objetivos específicos. Para tanto, elaborar-se um Planejamento de Ensino seguindo 

o escopo inicial como os seguintes eixos estruturantes filosóficos, distribuídos no 

percurso do corrente ano letivo: 

3. Conceituação filosófica de Ética e Moral e o seu processo histórico; 

4. Ética como eixo norteador para Felicidade (eudaimonia); 

5. Ética e solidariedade; 

6. Valores morais; 

7. Deveres, Direitos Humanos e responsabilidade; 

8. A prática das Virtudes; 

9. Eu, os outros e a comunidade; 

10. A Ética, a conduta e a escola. 

 

Para cada encerramento de bloco temático os discentes desenvolverão um 

relatório individual e uma apresentação em grupos, sobre a temática empregada em 

sala de aula, visando não tão somente a mensuração de resultados, mas com vistas 

a motivação e a busca de autodeterminação de cada um deles. 

Como perspectiva de ensino-aprendizagem e pela necessidade da interação 

e envolvimento dos discentes na edificação do saber, o projeto indica a perspectiva 

construtivista como a mais apropriada à plena satisfação do objetivo geral do 

projeto.  

Outrossim, como o objetivo do projeto é propiciar ao discente a reunião de 

subsídios para a construção de autonomia ética, senso crítico e responsabilidade, 

sendo ele visto como alvo central do projeto, tendo como perspectivas que ele haja 

de modo ético, e compromissado com o mundo, consigo mesmo e como seu 

próximo, a concepção construtiva na visão de Vygotski se mostra aplicável ao 

projeto, pois elabora o senso que o processo da aprendizagem é uma edificação 

pessoal do discente com a colaboração e mediação de um outro indivíduo.  
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5. RECURSOS 

 

Serão empregados como recursos didáticos de alicerce ao projeto, todo 

ferramental tecnológico que propiciem a acessibilidade às informações audiovisuais 

como: Data show, DVD, aparelhagem de som, livros, revistas, internet, biblioteca, 

laboratórios de informática. Para propiciar aos discentes aulas em um ambiente mais 

diferenciado, condiciona-se a possibilidade de uma sala ampla, arejada, com 

poltronas, invés de carteiras, com o objetivo de realmente diferenciar o ambiente das 

aulas. Para passeios ou possíveis deixa-se em aberto, para um futuro planejamento, 

pela necessidade de conversação como os país ou responsáveis pelos discentes. 

Para questão do tempo é sugestionado duas horas/aula semanais, 

inicialmente, uma para cada nível de ensino, sendo esse tempo o mínimo para êxito 

do projeto. Aulas que poderão aumentar conforme número de alunos matriculados. 

No que diz respeito a renumeração do docente para implantação desse projeto, 

vislumbra-se uma  hora/aula R$ 17,99  para cada aula dada, para sua aplicabilidade. 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação transcorrerá de modo contínuo e no decorrer do projeto. Disso 

denota, a observação, também constante do interesse, do senso participativo, 

colaborativo, e da execução de atividades por parte dos discentes. Como 

apontamentos ou registros, serão computados relatórios mensais, bem como as 

apresentações sugeridas pelo docente, bem como trabalhos afixados em painéis ou 

cartazes para divulgação ao público em geral.  

Pela necessidade ímpar da participação e colaboração efetiva dos pais e/ou 

responsáveis, no meio escolar, o projeto estipula dois encontros semestrais com os 

mesmos, para o trato da temática, promovendo debates, discussões, troca de 

experiências e, não menos importante a divulgação das vivências, temas e 

resultados obtidos no transcorrer das aulas com os filhos (as). Encontro tais, 
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denominados “Encontro de pais do Colégio Guairacá”, cujas datas a serem 

divulgadas em conformidade ao calendário escolar.  

Cabendo ressaltar que esse projeto visa a construção de valores na Escola 

e na Sociedade, sendo estes o reflexo desses compromissos e o campo no qual se 

espera consolidar práticas pedagógicas que conduzam à consagração da liberdade, 

da convivência social, da solidariedade humana e da promoção e inclusão social. 

Uma criança melhor preparada será um jovem melhor e, como conseqüência este, 

um adulto melhor. 

Professor Carlos Eduardo da Silva Faria  
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OFICINA DE TEATRO COLÉGIO GUAIRACÁ 

 
TÍTULO: CURSO LIVRE DE TEATRO COLÉGIO GUAIRACÁ 
 
 COORDENADOR: Prof. Marcelo Sales de Jesus 
 
 CATEGORIA:  Docente e Coordenador 
 
 CARACTERIZAÇÃO:  Curso de Teatro 
 
 VINCULADO À INSTITUIÇÃO:    Docente 
 
 PERÍODO DE REALIZAÇÃO:  01/MAR/ 2016 a 30/NOV/ 2016 
 
 CARGA HORÁRIA TOTAL:  160h anuais 
 
Curso Livre de Teatro 

 
Alunos do Colégio Guairacá do ensino fundamental e ensino médio 

poderão participar do curso oferecido com o objetivo de participar dos 

festivais cênicos realizados em nosso município e região. 

 
Local de realização 

 
Nas instalações do Colégio Guairacá: Quadra Pedagógica, Auditório e 

salas de aula. 

 
 Horário 

 
É importante haver a formação de duas turmas distintas, pois as idades 

precisam ser compatíveis: 
 

A) Fundamental: 01 vez por semana, 2h/a. (30 vagas) 

B) Ensino Médio: 01 vez por semana, 2h/a. (20 vagas) 

 

 
 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira  6ª Feira 
13:30 às 
14:20 

    Fundamental 

14:20 às 
15:10 

    Fundamental 
 

15:25 às     Médio 
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16:10 
16:10 às 
17:00 

    Médio 

17:00 às 
18:40 

     

 
Justificativa 

 

Este projeto tem por objetivo estimular, orientar e desenvolver a vivência 

artística, que auxilia na formação integral dos alunos do Colégio Guairacá. 

Entendemos que a prática cênica estimula o desenvolvimento de qualidades 

psíquicas e habilidades emotivas e cognitivas dos alunos e a formação do caráter e 

personalidade tão importantes na formação de um cidadão íntegro, conhecedor de 

seus direitos e deveres para com a nossa sociedade. 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

O objetivo deste projeto é proporcionar o trabalho com o processo teatral através 

do autoconhecimento e das técnicas corpo vocais. Além disso, este projeto tem 

como objetivo divulgar a logomarca do Colégio Guairacá, porém os resultados 

obtidos com o projeto serão de médio a longo prazo.  

 

Objetivo(s) Específico(s) 

 

• Estimular o desenvolvimento das habilidades cênicas através da vivência dos 

jogos teatrais propostos; 

• Promover o autoconhecimento psíquico emocional dos alunos envolvidos; 

• Viabilizar a construção de personagens e histórias que serão desenvolvidas 

durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Metodologia e Estratégias de Ação 
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No início do ano letivo será realizada a apresentação do projeto para os alunos 

do Colégio Guairacá, após a inscrição dos alunos interessados será promovida uma 

palestra para todos os alunos que participarão do projeto. A partir daí serão 

organizadas as turmas. 

O Curso Livre de Teatro ocorrerá nas dependências do Colégio, podendo 

alternar sala de aula e auditório. Durante o ano letivo será promovido um festival de 

esquetes1 entre os alunos, com convite a todo colégio. 

Órgãos envolvidos e Atribuições 

 

Coordenador e docente do Projeto 

• Deferir as inscrições dos artistas; 

• Supervisionaras atividades desenvolvidas em cada aula; 

• Divulgar o Projeto junto à comunidade escolar; 

• Pré-selecionar os possíveis talentos; 

• Organizar as aulas e ensaios; 

Revisão Orçamentária - Financeira 

 

01 Docente com 

registro de Ator 

DRT  

 

Carga horária 4 horas semanais 

 

R$ 25,00 a h/a 

 

 

Perspectivas para o futuro 

Tornar o Colégio Guairacá juntamente com a Faculdade Guairacá o Centro de 

Referência de artes, disponibilizando vários cursos, introduzindo um festival de 

esquetes que abranja o município. 

Outras Informações 

 
Critérios de aceitação e continuidade no curso 

• Estarem matriculados no colégio e apresentar comprovante de freqüência 

                                                           
1 Esquete  é uma peça de curta duração, geralmente de caráter cômico, produzida para teatro, 
cinema, rádio ou televisão. 
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(superior a 75%);  

• Obterem notas acima ou na média; 

• Estarem autorizados pelo responsável. 
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PROJETO: “INTEGRALIZAÇÃO DE ESTUDOS”  
 
 
1. JUSTIFICATIVA  
 

Este projeto visa estabelecer uma estrutura de fortalecimento das bases de 

estudos preparatórios para os testes seletivos do ENEM, PAC e para os variados 

vestibulares.     

 No que tange, aos estudos e sua eficiência, talvez pela turbulência diária, 

pela falta de direcionamento, falta de disciplina intelectual, sem contar a falta de 

interdisciplinaridade de todas as áreas, fuja do controle do discente um melhor 

desempenho escolar em testes seletivos, deixando a mercê de vislumbrar um 

possível fracasso. Busca-se, pois, contemplar uma maior gama estrutural de 

organização e integralização de seus estudos, para que se sinta seguro e confiante 

em seu desempenho, desde o 1º ano do ensino médio, contemple todas as 

possíveis alternativas e nuances do universo escolar que está inserido. Melhor 

preparado, desde o início, suas chances aumentam significativamente.      

Desse modo, o projeto tem por objetivo organizar aulas voltadas apenas ao 

ensino médio, estruturar matérias e aulas completas para melhor prepará-los para 

os vestibulares das melhores e mais concorridas faculdades e universidades. 

Divididos em tópicos detalhados, contendo todo conteúdo programático exigido 

pelos vestibulares, pelo ENEM e PAC, o aluno poderá, por meio deste projeto estar 

mais bem preparados para tais desafios.  

 Pelo acesso a estrutura da Integralização de Estudos, pelo direcionamento 

desde projeto, se procurará auxiliar os discentes a apreender como estudar, como 

estabelecer um nível disciplinar intelectual e como desfrutar melhor do seu próprio 

desempenho. A interdisciplinaridade e a diversidade temática serão prioritárias e que 

nortearão o projeto e servirão de ponte à sua validação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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Entre os princípios pedagógicos que estruturam as áreas de conhecimento 

destaca-se como principal, a interdisciplinaridade. “[...] Para observância da 

interdisciplinaridade é preciso entender que as disciplinas escolares resultam de 

recortes e seleções arbitrários, historicamente constituídos, expressões de 

interesses e relações de poder que ressaltam, ocultam ou negam saberes” (MEC, 

2002, p. 88). 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar 

novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas 

para resolver um problema ou compreender um determinado fenômeno sob 

diferentes pontos de vista. “[...] A interdisciplinaridade tem uma função instrumental. 

Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para resolver às 

questões e aos problemas sociais contemporâneos” (MEC, 2002, p. 34). A 

interdisciplinaridade serve como um principal complemento no conhecimento escolar 

transmitindo como uma nova dinâmica na metodologia aplicada. Esse conceito fica 

mais evidente o quando se considera realmente de que todo conhecimento mantêm 

um dialogo permanente com outros conhecimentos que pode ser de 

questionamento, de confirmação e de aplicação. 

Ainda prevalece o modelo antigo de aprendizagem no qual existe a 

informação dada pelo professor e a assimilação pelo aluno. A aprendizagem escolar 

depende de uma interação complexa entre alunos, professores, conteúdos, tarefas e 

do próprio contexto educacional. 

Como na escola o aprendizado é um resultado desejável, é o próprio 

objetivo do processo escolar, a intervenção é um processo pedagógico privilegiado. 

O professor tem o papel explícito de intervir e provocar nos alunos avanços que não 

correriam espontaneamente.No mundo atual, moderno e informativo o professor já 

não é mais o provedor de conhecimento, agora ele atua como mediador da 

aprendizagem. Deve provocar e questionar o aluno, levando-o ao sucesso de suas 

pesquisas e, consequentemente suas respostas desejadas. 

A escola compreende professor e aluno, envolvidos emocionalmente, a essa 

junção só surgirá aprendizagem se o professor lançar desafios e o aluno ser capaz 

de enfrentá-los. 
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Del Prette e Del Prette (2001) ressaltam que as escolas são ambientes 

ideais para o ensino de uma conduta social de qualidade. O professor encontra no 

ambiente escolar um campo fértil, não só para o ensino-aprendizagem de 

habilidades acadêmicas, mas também um espaço de interação mútua que o 

possibilita levar o aluno a crescer, respeitar-se e respeitar os outros. O professor tem 

em suas mãos a possibilidade de elaborarem objetivos e procedimentos que tenham 

por meta melhorar ou promover a competência social e as relações interpessoais 

dos alunos. 

A interdisciplinaridade acontece naturalmente se houver sensibilidade para o 

contexto, mas sua prática e sistematização demandam trabalho didático de um ou 

mais professores. Por falta de tempo, interesse ou preparo, o exercício docente na 

maioria das vezes ignora a intervenção de outras disciplinas na realidade ou fato 

que está trabalhando com os alunos. 

Há inúmeras formas de realizar atividades ou trabalhos interdisciplinares. 

Muitos professores do ensino fundamental trabalham de modo interdisciplinar. 

Mesmo o professor disciplinarista pode realizar a interdisciplinaridade de um 

professor só, identificando e fazendo relações entre o conteúdo de sua disciplina e o 

de outras, existentes no currículo ou não. Numa mesma área de conhecimento as 

possibilidades de abordagem interdisciplinar são ainda mais amplas, seja pelo fato 

de um professor assumir mais de uma disciplina da área, seja pela proximidade 

entre elas que permite estabelecer conexões entre os conteúdos. 

Dentro desse contexto, o trabalho interdisciplinar pode requerer que uma vez 

pode ser simples, parte da prática cotidiana dos alunos. A interdisciplinaridade é 

uma proposta que visa superar o tratamento do conhecimento escolar. Por essa 

perspectiva, os múltiplos conhecimentos se interligam e se relacionam com a 

realidade na comunidade na qual o aluno está inserido. 

Desta forma, quanto maior o diálogo melhor será o entendimento escolar, 

ressaltando e valorizando o aprimoramento da aprendizagem. 

Assim, num contexto interdisciplinar, com uma estrutura que busque não 

somente abarcar todas as áreas do conhecimento, nem tampouco apenas despejar 

conteúdos, mas que vise, igualmente um preparo melhor do desempenho escolar do 



 

Home Page: http://www.faculdadeguairaca.edu.br 
Rua XV de Novembro, 7050 – Cx. Postal  281 – Fone (42) 3622-2000 – Fax (42) 3622-2000 – CEP 85.010-000 – GUARAPUAVA-PR 

1
6

discente, lhe proporcionando um aparato diversificado do universo de matérias e 

temáticas que encontra durante seu percurso, visando o acesso aos bancos da 

academia. 

Em suma, uma estrutura de integralização de estudos montada com ênfase 

total na interdisciplinaridade, com perfil na atualidade contextualizando e dialogando 

com o passado histórico, perfazendo matéria a matéria, conteúdo a conteúdo, ir 

montando uma edificação sólida, que abra os horizontes educacionais do discente. 

Já que, sem uma estrutura convincente e bem elaborada, que os conduza, que os 

oriente, que perfaça seu caminho estruturado, se torna bem mais difícil e penosa a 

sua tarefa.       

 

3. OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GERAL  

 

Estabelecer uma plataforma estrutural para o fortalecimento e efetivação das 

bases de estudos preparatórios para os testes seletivos do ENEM, PAC e para os 

variados vestibulares com professores convidados especialmente para essas aulas, 

professores do quadro docente do Colégio e Faculdade Guairacá e outros 

professores de outras instituições.    

   

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Proporcionar a transversalidade e interdisciplinaridade da temática da Ética 

com as demais áreas do conhecimento. 

2- Estabelecer um cronograma de estudos para cada série; 

3- Planificar as temáticas que serão inseridas conforme demanda dos 

concursos; 

4- Acompanhar o processo evolutivo do desempenho escolar de cada discente; 

5-  Aplicar simulados e avaliações das temáticas aplicadas; 

6-  Identificar quais as dificuldades temáticas e de disciplinas de cada discente.    
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4. METODOLOGIA  

 

O projeto em sua concepção metodológica visa abranger todas as classes 

do Ensino Fundamental II, bem como às do Ensino Médio. Sua aplicabilidade 

tenderá, quinzenalmente, ao enfoque de uma disciplina principal, estabelecida em 

conformidade com os discentes. Para a Integralização de Estudos, uma plataforma 

estruturante que abarque todas disciplinas com seus respectivos eixos estruturantes, 

dando ênfase aos que mais demandam no contexto dos concursos, testes seletivos 

e vestibulares.  

Já que, o fundamento da transversalidade e de interdisciplinaridade busca ir 

além da concepção de disciplina ou matéria, buscando-se uma intercomunicação 

entre elas, saindo com isso o discente fortalecido e bem mais preparado.   

 

5. RECURSOS 

 

Serão convidados professores de áreas específicas e serão empregados 

como recursos didáticos de alicerce ao projeto, todo ferramental tecnológico que 

propiciem a acessibilidade às informações audiovisuais como: Data show, DVD, 

aparelhagem de som, livros, revistas, internet, biblioteca, laboratórios de informática.  

    Para questão do tempo é sugestionado uma (01) hora/aula semanal, para 

organização  das aulas para a Integralização de Estudos para as turmas do Ensino 

Médio, este, inteiramente voltado para os discentes das três turmas do ensino 

médio; sendo esse tempo o mínimo para êxito do projeto. No que diz respeito a 

renumeração do docente para implantação desse projeto, vislumbra-se R$17,99 

(dezessete reais, noventa e nove centavos) hora/aula, para sua aplicabilidade total. 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação transcorrerá de modo contínuo e processual no decorrer do 

projeto. Disso denota, a observação, também constante do interesse, do senso 

participativo, colaborativo, e da execução de atividades por parte dos discentes.   
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Serão computados relatórios de acompanhamento bimestrais pelo coordenador do 

projeto  à Coordenação e Direção. 

 

Professor Carlos Eduardo da Silva Faria 
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OFICINAS ESPORTIVAS COLÉGIO GUAIRACÁ 

 
 
 TÍTULO: Escolinhas Esportivas do COLÉGIO GUAIRACÁ 
 
 COORDENADOR:  Profª. Maria Rosane de Oliveira 
 
 CATEGORIA:   Docente e Coordenadora  
 
 CARACTERIZAÇÃO:   Programa de Esportes  
 
 VINCULADO À INSTITUIÇÃO:    Docente/ Técnico 
 
 PERÍODO DE REALIZAÇÃO:   01/MAR/ 2016 a 31/DEZ/ 2016 
 
 CARGA HORÁRIA TOTAL:  480h anuais 
 
  

O Colégio Guairacá desenvolverá o Projeto Escolinhas Esportivas, a fim de 

capacitar alunos para participar de competições realizadas em nosso município e 

região.  

As modalidades esportivas ofertadas neste ano serão: 

• Voleibol 
• Basquetebol 
• Futsal 
• Tênis de Mesa 
• Xadrez 
• Atletismo 
• Futebol sete 
• Vôlei 4x4 
• Vôlei de Areia 
• Dança 

 
Escolinha 
 

Alunos do Colégio Guairacá do ensino fundamental e ensino médio 

poderão participar das modalidades esportivas oferecidas com o objetivo de 

participar nas competições realizadas em nosso município e região. 

 
Local de realização 
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Ginásio da Clinicas integradas Faculdade Guairacá e nas instalações 

do Colégio Guairacá. 

 
 Horário 
 

Modalidades Coletivas 02 vezes por semana, horário a definir. 

Modalidades Individuais 02 vezes por semana, horário a definir. 

 

 
 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira  6ª Feira 
13:30 
às 
14:20 

  Treinamento  
Desportivo 

 Treinamento  
Desportivo 

14:20 
às 
15:10 

  Treinamento  
Desportivo 

 Treinamento  
Desportivo 

15:25 
às 
16:10 

  Treinamento  
Desportivo 

 Treinamento  
Desportivo 

16:10 
às 
17:00 

  Treinamento  
Desportivo 

 Treinamento  
Desportivo 

17:00 
às 
18:40 

Treinamento  
Desportivo 

Treinamento  
Desportivo 

Treinamento  
Desportivo 

Treinamento  
Desportivo 

 

 

 
Justificativa 

 

Este projeto tem por objetivo estimular, orientar e desenvolver a prática de 

esportes e atividade física, que auxiliem na formação integral dos alunos e futuros 

atletas do Colégio Guairacá. 

Entendemos que a prática pré-desportiva e esportiva estimulam o 

desenvolvimento de qualidades físicas e habilidades motoras e cognitivas dos 

alunos e a formação do caráter e personalidade tão importantes na formação de um 

cidadão íntegro, conhecedor de seus direitos e deveres para com a nossa 

sociedade. 

Objetivos 
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Objetivo Geral 

Objetivo deste projeto é proporcionar escolinhas esportivas coletivas e individuais 

nas modalidades Voleibol, Basquetebol, Futsal, Tênis de Mesa, Xadre z, 

Atletismo, Futebol sete, Vôlei 4x4, Vôlei de Areia e Dança.  

Que os alunos desenvolvam as práticas esportivas e participem de Festivais 

oferecidos pelo Colégio Guairacá, e em competições do município e do calendário 

estadual (Jogos Escolares do Paraná). 

O objetivo deste projeto é também divulgar a logomarca do Colégio Guairacá e 

os resultados obtidos com o projeto serão de médio a longo prazo.  

Jesp’s Jogos Escolares da Semana da Pátria 

Jep’s Jogos Escolares do Paraná 

Festivais organizados pelo Colégio Guairacá e com a parceria com a Faculdade 

Guairacá.  

 

Objetivo(s) Específico(s) 

 

• Estimular o desenvolvimento das habilidades motoras especifica de cada 

esporte; 

• Participar das competições realizadas em nosso município e região. 

 

Metodologia e Estratégias de Ação 
 

No início do ano letivo será feita a apresentação do projeto para os alunos do 

Colégio Guairacá, após a inscrição dos alunos interessados nas modalidades 

esportivas será promovido um curso de ética no esporte para todos os alunos que 

participarão do projeto. A partir daí serão organizados os horários de treinamentos.  

As escolinhas acontecerão nos espaços físicos do Colégio Guairacá e no ginásio 

de esportes da Clinicas Integradas da Faculdade Guairacá.  
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Durante o ano letivo será promovidos Festivais nas modalidades oferecidas pelo 

Projeto Esportivo Colégio Guairacá com a participação de outras instituições de 

ensino. 

       Para a realização das atividades será necessário a aquisição de materiais 

esportivos como será descrito no item dos recursos materiais. 

 
Órgãos envolvidos e Atribuições 

 

Neste Projeto Esportivo teremos a participação direta da Faculdade Guairacá, que 

disponibilizará estagiários para atuar juntamente com o docente/coordenador do 

Projeto Esportivo. 

 

Coordenador do Projeto 

• Deferir as inscrições dos atletas e seleção do grupo; 

• Supervisionar as atividades desenvolvidas em cada aula/treinamento;  

• Elaborar os relatórios juntamente com o técnico e estagiários. 

 

 Instrutor do Projeto (estagiário) 

• Divulgar o Projeto junto à comunidade; 

• Pré-selecionar os possíveis talentos; 

• Organizar as aulas e proceder o treinamento; 

• Selecionar os alunos para os campeonatos; 

• Acompanhar os atletas nas competições e 

• Elaborar juntamente com o coordenador os relatórios necessários. 

 

Revisão Orçamentária - Financeira 
 

MATERIAIS ESPORTIVOS 

20 Bolas de oficial Voleibol  

40 Coletes treinamento  

20 Bolas de Basquete  
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20 Bolas de Futsal  

60 Bolas de tênis de mesa  

10 Raquetes de tênis de mesa  

02 Redes de voleibol oficial  

02  Redes para mesa de tênis de 

mesa 

 

06 Dardos de bambu  

06 Bolas para arremesso de peso  

06 Discos de peso (lançamento)  

10 Bolas não oficial voleibol  

20 Cones  

01 Par de antenas de voleibol  

20 Arcos  

06 Relógios para xadrez  

02 Mesas de tênis de mesa  

02 Pares de suporte pra rede 

tênis de mesa 

 

02 Escada de agilidade  

 Academia para preparação 

física 

 

 Transporte para Viagens   

 

Em 2016, nossa pretensão é de participar das competições oferecidas em 

nossa cidade e região, com intuito principal de participar divulgando o nome do 

Colégio Guairacá e classificar entre os 10 melhores resultados de cada competição. 

01 Docente 

Credenciado 

ao CREF 

 

Carga horária 12 horas semanais 

 

R$ 22,00 

 

    

06 Estagiários Certificado horas complementares  
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Perspectivas para o futuro 
 

Tornar  o Colégio Guairacá juntamente com a Faculdade Guairacá o Centro de 

Referência de Projetos Esportivos, disponibilizando várias modalidades, visto que 

estaríamos participando de todas as competições, conquistando títulos  e ao mesmo 

tempo respeitando a ética esportiva de manter os alunos/atletas estudando no ano 

corrente, contribuindo para a oportunização de atingir o ensino superior que é 

oferecido pela Faculdade Guairacá.  

O marketing com as logomarcas do Colégio e da Faculdade Guairacá (futuros 

parceiros) estariam transitando diariamente na cidade, representados nos uniformes 

dos alunos/atletas atendidos e servirá de reportagem para cada sucesso alcançado 

por uma equipe ou integrante do projeto Esportivo. 

 
Outras Informações 
 
 Critérios de aceitação para escolinha  

• Estarem matriculados no colégio e apresentar comprovante de freqüência 

(superior a 75%);  

• Obterem notas à cima ou na média; 

• Estarem autorizados pelo responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 
1. JUSTIFICATIVA 
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A Robótica é um ramo da informática que engloba computadores, robôs e 
computação. Podemos dizer que as máquinas, são vivas, no entanto, ao mesmo 
tempo dizemos que é uma “imitação da vida”. Atualmente, cada vez mais pessoas 
utilizam robôs para suas tarefas. Em breve, tudo será controlado por robôs, pois eles 
são apenas máquinas: não sonham, nem sentem e muito menos descansam.  

A robótica está cada vez mais presente em nossas vidas. Em nossa casa, por 
exemplo, há diversos tipos de robôs como: geladeira, micro-ondas, computador, 
fogão, máquina de lavar e muitos outros. Nos dias de hoje, não nos imaginamos 
vivendo sem os eletrodomésticos, sem essas verdadeiras mordomias que só 
existem devido ao avanço da tecnologia, pois, antigamente, diziam que não era 
possível fazer objetos que se moviam e realizassem tarefas ao nosso favor.  

Em muitas indústrias, as máquinas substituíram pessoas, por conta da 
praticidade, agilidade visando ao aumento da produção, porém, precisam de 
manutenção e não substituem as relações humanas.  

A palavra-chave para que isso tudo seja possível é autonomia. Robôs autônomos 
são capazes de exercer tarefas sem a necessidade de uma constante supervisão do 
homem. Eles são equipados com diversos tipos de sensores tais como câmera, 
bússola , sensores de proximidade e contato, que lhe permitem perceber que está 
acontecendo a sua volta e tomarem as decisões certas, sozinhos.  

O estudo da Robótica baseia-se em aprender todos os benefícios que a 
tecnologia nos oferece. Além disso, na escola, promove o estudo multidisciplinar, 
nas áreas de Física, Biologia, Matemática e outros. Na robótica aplicada à 
educação, o importante é o processo, o desenrolar dos trabalhos e não o resultado 
por si só.  

É imprescindível explorar todas as possibilidades, buscando o aprendizado por 
meio da reflexão individual e da interação em grupo (aluno-aluno, aluno-professor, 
aluno-robô, professor-robô) e em seguida propondo alternativas para a solução de 
situações problemas por meio do aprimoramento de montagens, idéias e 
abordagens.  

A Robótica Educacional é um recurso tecnológico bastante interessante e rico no 
processo de ensino-aprendizagem, ela contempla o desenvolvimento pleno do 
aluno, pois propicia uma atividade dinâmica, permitindo a construção cultural e, 
enquanto cidadão tornando-o autônomo, independente e responsável.  

Cabe ao professor administrar esse novo mundo que lhe é apresentado, fazendo 
aflorar um novo tipo de educador, mais dinâmico, crítico e preparado para os novos 
desafios na educação. Assim, ele se torna um eterno aprendiz que renova seu 
conhecimento diariamente.  

Durante as aulas de robótica, os alunos são estimulados a resolverem situações-
problemas. A criatividade do aluno surge no decorrer da situação proposta. Durante 
a montagem, inicialmente ocorre um processo natural de agrupamento de peças. Ao 
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constatar que o invento, poderia ser melhorado, adaptado, surgem rompantes de 
ideias que vêm enriquecer o processo de montagem do dispositivo autômato. 

 Na montagem, muita coisa pode ser refeita a partir das reflexões levantadas 
pelo conjunto. É possível constatar durante o grupo focal posições que nos levam a 
crer que a criatividade é estimulada durante o processo de montagem e 
programação do dispositivo autômato, dentre elas: os alunos demonstraram que a 
troca de ideias é importante para o estímulo à criatividade, que um colega pode “ver” 
algo que o outro não conseguiu ver e que o ambiente mais descontraído e livre para 
debates ajuda muito no desenvolvimento do aprendizado. 

 
 

2. A quem se aplica o ensino de robótica  
 

Alunos do Colégio Guairacá do Ensino Fundamental e Ensino Médio, através de 
atividade extracurricular optativa. 

 
3. Robótica como ferramenta de combate a evasão  

 
Por si só, percebemos que a robótica pode e deve ser um instrumento utilizado 

pela IES no combate à evasão estudantil. Considerando que o aluno atual possui 
muito mais facilidade para evidenciar a prática à teoria com base em situações 
dinâmicas e altamente “palpáveis”, a robótica é um instrumento auxiliar no combate 
do grave problema que é a evasão. Realizando um breve estudo pelas IES de nosso 
País, nota-se que algumas possuem projetos voltados diretamente ao combate das 
principais causas da evasão que, entre os quais, destaca-se o auxílio da robótica. 
 

4. OBJETIVOS 
 
 OBJETIVO GERAL  

Promover e estimular o desenvolvimento das capacidades motora, cognitiva 
e artística do alunado, por meio do uso de ferramentas pertinentes aos projetos.  

Desfragmentar o saber, uma vez que a robótica abrange diversas áreas do 
conhecimento humano, possuindo caráter multidisciplinar.  

Fornecer ao aluno os fundamentos teóricos e práticos quanto aos 
elementos, às aplicações, à modelagem, ao controle e à programação de robôs 
manipuladores. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Retomar conceitos que norteiam a robótica; 
• Compreender os conceitos fundamentais sobre Robótica; 
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• Refletir sobre a importância da robótica na construção de um sujeito; 
• Compreender o que caracteriza “automatização” e suas dessemelhanças em 

relação ao “aproveitamento”; 
• Utilizar materiais simples para moldes complexos; 
• Compartilhar conhecimento com iniciantes da área; 
• Aprender a simular movimentos de objetos ou seres do cotidiano por meio da 

robótica; 
• Aprender a utilizar-se de softwares para desenvolver designs de projetos; 
• Entender como funciona a inteligência artificial. Entender a aplicabilidade da 

inteligência nos mecanismos industriais. 
 

5. CONTEÚDO ESTRUTURANTE 
 

Tipos de robôs; Fundamentos de tecnologia; Aplicações de robôs; 
Programação de robôs; Linguagem de programação de robôs.Estrutura mecânica: 
transmissões, atuadores, elementos terminais; Sensores para robótica; Sistemas de 
visão; Seleção de robôs industriais; Ferramentas matemáticas para localização 
espacial; Cinemática e dinâmica de robôs; Controle cinemático e dinâmico; 
Programação e simulação de robôs. 

 

6. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
 

• Introdução a Robótica; 
• Aplicações de robôs; 
• A importância dos robôs em nosso dia; 
• Conceitos básicos de Hardware e Software; 
• Jogos Olímpicos. 

 
• Energia Sustentável; 
• Tipos de Energia Sustentável; 
• “O mundo” sem energia elétrica, “um mundo” que a desperdiça; 
•   Representação da vida humana em período anterior e posterior ao uso 

de energia elétrica.: 
• Fontes de energia renováveis e esgotáveis; 
• Aquecimento global; 
• Desenvolvimento Sustentável. 
• Três leis da robótica; 
• Robótica multidisciplinar:  
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• Conhecimentos de lógica de programação,  
• Mecânica, 
• Eletrônica. 
• Uso contemporâneo dos robôs. 
• Racionamento de água; 
• Água potável em todo o mundo; 
• Descarga elétrica. 
• Contribuições da robótica acerca dos estudos no ensino fundamental; 
• Robótica e interdisciplinaridade; 
• Automatização e aproveitamento. 
• Motores, baterias usadas, coolers e restos eletrônicos: de descarte à 

opção de uso. 
• Projeção e simulação de movimentos; 
• Uso de softwares para desenvolvimento de designs.  
• Entendo a inteligência artificial; 
• Funcionamento de robôs industriais; 
• Modelagem e criação de robôs; 
• Olimpíada Interna de Robótica. 

 
7. METODOLOGIA  

 

Explanação do conteúdo por meio de vídeos autênticos, fóruns de 
apresentações de novidades tecnológicas, notícias, para citar alguns. Foco no 
desenvolvimento prático de projetos por meio do uso de materiais específicos 
minuciosamente escolhidos para tal fim. Prezar pelo trabalho em grupo, liderado por 
um elemento, prevendo sempre organização e respeito à hierarquia no trabalho em 
equipe. 

Utilização de plataformas específicas de robótica - Modelix- onde o alunado 
terá a oportunidade de vivenciar e aplicar a prática. 

Aplicação de conceitos sobre energia renovável com modelos robóticos 
específicos. 

 
8. RECURSOS 

 

Equipamento principal: Kit de Laboratório de Robótica Escolar 411 Plus  
Equipamentos acessórios: • Notebook/net book 
Bancadas 
Banquetas 
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Instalação; configuração; implantação projeto didático 
Professor Licenciado na área da Física e Matemática  
Estagiário da área de análise de sistemas 
 
9. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será realizada de modo contínuo durante o desenvolvimento da 
oficina, tanto na realização individual das atividades práticas propostas quanto na 
participação em grande grupo nas oficinas.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULÁRIO DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
PROJETO DE CIÊNCIAS – COLÉGIO GUAIRACÁ 

 
 
6- IDENTIFICAÇÃO:  
  1.1. CATEGORIA 
[   ] Programa de Extensão Permanente 
[ X ] Projeto de Extensão Permanente 
[   ] Projeto de Extensão por tempo determinando 
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1.2. MODALIDADE 
[   ] Curso de Extensão 
[   ]  Evento de Extensão 
[   ]  Prestação de Serviço de Extensão 
[ X] Intervenção Extensionista 
 
1.3. VINCULAÇÃO 
[ X]  vinculado a Programa de Extensão Permanente 
[   ]  não vinculado a Programa de Extensão Permanente 
 
1.4. FINANCEIRO 
[   ]  com financiamento externo. Órgão: _____________________________ 
[ X]  sem financiamento externo 
 
 
7- TÍTULO DO PROJETO: A Universidade e sua colabora ção para o ensino 

fundamental e médio 
 
8- COLEGIADO PROPONENTE : CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 
9- PROFESSOR RESPONSÁVEL/COORDENADOR DO PROJETO :  
NOME: CRISTIANE APARECIDA KIEL 
 
10- PARTICIPANTES DO PROJETO : CAROLINI ROSA RYZY 
      
11- FACULDADE DE ORIGEM DO PROJETO: Faculdade Guair acá 
 
 

RESUMO E PALAVRAS-CHAVE: Quando se fala em educação básica de 

qualidade em um âmbito geral temos que pensar no processo de formação dos 

futuros educadores, e nesta formação um dos maiores desafios é formar docentes 

que estejam devidamente capacitados para que consigam atuar de forma satisfatória 

dentro do cotidiano escolar, pois este ambiente costuma ter constantes 

transformações estimuladas pelos grandes avanços tecnológicos e mudanças 

conceituais pelas quais a sociedade vem passando, estes avanços se refletem 

quase que imediatamente dentro do ambiente escolar, pois estas mesmas 

evoluções tecnológicas atingem os jovens estudantes de forma direta. (BRAIBANTE 

& WOLLMANN, 2012) 
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Para que um país possa ter uma educação de qualidade precisa entre outros 

fatores, valorizar a formação e qualificação dos seus professores, essa formação 

passa diretamente pela experiência acadêmica dentro dos cursos de licenciatura, 

como em qualquer outra área profissional, a docência deve passar por constante 

aperfeiçoamento, em especial nos dias de hoje em que passamos por um quadro 

crescente de complexidade nas relações interpessoais. (SANTOS, 2006) 

A busca por uma forma de minimizar o tamanho do vão que separa o processo 

ensino aprendizagem de uma realidade ideal deve ser constante, este profissional 

precisa buscar isso durante sua formação encontrando novas maneiras de lecionar, 

mas muitas das competências necessárias são aprendidas ali mesmo no dia a dia 

dentro da sala de aula. (CELESTINO, 2006)  

 
Palavras-chave :  Educação; Professores; Formação; Metodologias 
 
8- ÁREA DE ATUAÇÃO : 
     [   ]   Comunicação                
     [   ]   Cultura    
     [x ]   Tecnologia e 
Produção 

 
[x ]   Educação                       
[   ]   Economia e 
Administração 
[x ]   Meio Ambiente 

 
 [    ]   Saúde 
 [   ]   Trabalho 
 [    ]   Direitos Humanos  e 
Justiça    
 [   ]   Outra:            

 
 
9-  APRESENTAÇÃO DO PROJETO: 
  
9.1 Carga horária : 120 horas 
9.2 Data de início: 15/02/2016     Data de término: 25/11/2016 
9.3 Público alvo: Acadêmicos e estudantes da educaç ão básica 
9.4 Abrangência: 
Guarapuava/ Paraná 
9.5 Local de realização: 
Colégio Guairacá  
9.6 Tipo de curso de extensão: 
Presencial 
9.7 Tipo de evento de extensão: 
Trabalhos de reforço escolar para alunos da educação básica. 
9.8 Tipo de prestação de serviço: 
(Trabalhos de reforço escolar utilizando de metodologias alternativas e tecnologias 
para melhor compreensão do assunto por parte dos alunos. 
9.9 Recolhimento de inscrições: 
Não haverá realização de inscrições 
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9.10 Número mínimo/máximo de inscritos: 
Não existe um número específico de inscritos 
9.11 Apoio e divulgação: 
Não existe divulgação em veículo de comunicação externo 
10-  OBJETIVOS:   
GERAL : Estabelecimento de uma interação efetiva entre o ambiente acadêmico com 
o ambiente escolar de maneira ativa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  Por meio da implantação de novas metodologias de 

ensino aprendizado, tais como: oficinas, palestras, jogos educativos e saídas de 

campo, organizar ações educativas aos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas 

e alunos da educação básica; 

• Proporcionar aos acadêmicos uma melhor qualidade das suas atividades 

pedagógicas, utilizando a confecção de materiais de apoio didático 

pedagógico, e inovando as metodologias de ensino nas escolas de educação 

básica; 

• Propiciar aos acadêmicos uma experiência formativa de caráter 

interdisciplinar, que promova o contato direto com a realidade social em que a 

Instituição de Ensino Superior está inserida; 

• Aproximar os alunos do Colégio Guairacá da realidade existente nos cursos 

superiores da própria instituição, despertando assim o interesse por alguma 

área de atuação. 

11 - J USTIFICATIVA: 
O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Faculdade Guairacá, tem 

como principal objetivo a formação de profissionais preparados para atuar como 

professores em escolas de ensino fundamental e médio. Por meio deste projeto 

temos a intenção de possibilitar aos acadêmicos dentre outras experiências o 

exercício da profissão. Em contra partida espera-se que as ações desenvolvidas 

durante o período de duração do projeto possam contribuir para a melhoria na 

qualidade do ensino de modo que se reflitam nas avaliações futuras. 

12- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 
Por algumas décadas o Brasil vem passando por muitas mudanças em seus 

aspectos políticos, financeiros e de comportamentais em sua população, e isto vem 

ocorrendo principalmente na população mais jovem e em idade escolar, tiveram um 
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avanço significativo no que diz respeito às diversas áreas de conhecimento científico 

e popular, por este e outros fatores conhecidos e por sua vez alguns desconhecidos 

vem sendo revelada a falta de preparo dos professores em suas etapas iniciais de 

formação. (GATTI & NUNES, 2009)  

A grande busca por uma escola mais democrática e para todos acabou por 

deixar um espaço muito grande entre a demanda da procura dos alunos pela escola 

e a capacidade da escola em absorver toda essa demanda de forma satisfatória, 

podendo oferecer ensino com a qualidade correspondente a um país em 

desenvolvimento.  

Segundo BRASIL / MEC(1999), foi observado que na medida em que os 

sistemas escolares não foram mais suportando essa grande procura as condições 

de trabalho foram caindo e em conseqüência, a qualidade do ensino acompanhou 

na mesma intensidade essa queda de rendimento, o resultado deste estudo foi que 

a formação oferecida aos professores ficou a quem do que se diz ideal, e assim 

acabou por não contribuir no sucesso dos alunos no processo de aprendizagem. 

Alguns estudos mostram que o desempenho dos alunos vem sofrendo uma curva 

descendente e por muitas vezes essa curva é atribuída aos professores que vem 

sendo mal preparados em suas academias. Os professores são considerados peças 

fundamentais na construção de uma cultura e desenvolvimento de um povo, por este 

motivo precisa se investir na formação dos novos professores e também na 

continuidade na formação dos formadores de professores, em outras palavras os 

professores estão no centro do debate pela melhoria no ensino de um modo geral 

em todos os países desenvolvidos. (DANNEMANN A. C. et al., 2011) 
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A) DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  

DISCRIMINAÇÃO NR 
HORAS 

VL HORA 
AULA 

VL HORA 
PERM 

VL HORA 
PESQ 

TOTAL 

DISC. DOCENTES  - GRADUADOS      
DISC. DOCENTES  - ESPECIALISTAS 35 19,46   681,10 
DISC. DOCENTES  - MESTRES      
DISC. DOCENTES  - DOUTORES      
DISC. DOCENTES DE FORA -
GRADUADOS 

     

DISC. DOCENTES DE FORA - 
ESPECIALISTAS  

     

DISC. DOCENTES DE FORA – 
MESTRES 

     

DISC. DOCENTES DE FORA – 
DOUTORES      

COORDENAÇÃO –  35 24,10   843,50 
ORIENTACOES DE TCC-       
(SECR/TESOUR/BIBL./SEGUR/PROT/LI
MP.) 10% DOCENTES      

SUB TOTAL      
ENCARGOS SOCIAIS DOCENTES 
INSTITUICAO – 40,80% 

     

ENCARGOS SOCIAIS DOCENTES 
FORA – 20% 

     

TOTAL (A)      
 B) DESPESAS DIVERSAS  

DISCRIMINAÇÃO   QUANTIDA
DE 

VL 
UNITARIO 

VL TOTAL 

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO      
PAPEIS - PASTAS – CANETAS      
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO      
MATERIAL DIDÁTICO      
XEROX      
COFFEE BREAK       
CERTIFICADOS   9 2,50 22,50 
OUTROS      
SUB-TOTAL       
INFRA ESTRUTURA       
TOTAL (B)      

C) DESPESA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO  

DISCRIMINAÇÃO   
QUANTIDA

DE 
VL 

UNITARIO VL TOTAL 

PASSAGENS, COMBUSTIVEL, 
PEDAGIO      

TAXI      
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13- METODOLOGIA e AVALIAÇÃO: 
Este projeto pretende desenvolver um trabalho de complementação às 

atividades docentes desenvolvidas no Colégio Guairacá, conveniada com a 

Faculdade Guairacá. Nas ações a serem desenvolvidas, os acadêmicos do curso de 

Ciências Biológicas, desenvolverão atividades através de oficinas, minicursos, 

reforço de conteúdo, palestras, saída de campo e ações que contemplem a 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no ambiente acadêmico, de forma 

que desperte o interesse na continuidade dessa aprendizagem ao se formarem no 

curso de licenciatura.  

Ações educativas ofertadas pelo Parque das Araucárias desenvolvida por 

monitores do Parque, também serão ofertadas em forma de oficinas com enfoque 

em educação ambiental. 

Como o projeto é destinado aos estudantes da educação básica, as atividades 

propostas (oficinas, palestras educativas e saídas de campo) serão realizadas com 

temas de interesse sócio-ambiental e na área da saúde.  

 Será realizado no primeiro momento o desenvolvimento desta proposta 

juntamente com os acadêmicos, avaliando as dificuldades encontradas dos alunos 

da educação básica para poder propor atividades relacionadas com a dificuldade 

encontrada, os professores do Colégio também serão questionados quanto as suas 

expectativas em relação ao projeto e as ações que esperam do mesmo. Os 

resultados deste contato com alunos e professores do colégio serão usados para 

dirigir ações particulares, ajustando as ações propostas ao que será desenvolvido 

pelos acadêmicos.  

REFEIÇÃO      
PERNOITE HOTEL      
TOTAL (C)      

D) ENCARGOS TRIBUTÁRIOS  

ISSQN (5%) 
ISENT

O 
ISENTO ISENTO ISENTO ISENTO 

PIS/COFINS/IRPJ/CONT SOC (TAXA DE 
ADMI. (10%))      

TOTAL (D)      
DESP. EVENTUAIS ( 5% TOTAL A, B, C, 
D )      

TOTAL DO PROJETO (SOMA A, B, C, D 
, DES. EVENTUAIS)      
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As atividades propostas a serem desenvolvidas pelos acadêmicos terão 

momentos de discussão juntamente com outros membros do projeto, para que uma 

avaliação constante seja feita.  Pois essas atividades deverão proporcionar apoio 

junto ao professor através de elaboração de materiais didáticos de apoio que 

atendam as ações previstas no projeto.  

Serão realizados encontros quinzenais entre membros do projeto com a 

finalidade de avaliação dos resultados e discussão sobre novas formas de 

abordagem e metodologias quando se fizerem necessárias. Como forma de 

avaliação do projeto, será realizado a verificação dos diários de classe dos bimestres 

anteriores, a fim de comparar as notas obtidas dos alunos da educação básica. 

 
14-VIABILIDADE OPERACIONAL E PREVISÃO DE CUSTOS: 
Nome do Curso/Projeto: Número de alunos/participantes: A Universidade e sua 
colaboração par o ensino fundamental e médio 
Carga horária:  120 hrrs 
Número de alunos/participantes: 06 
 
 

A) RECEITAS PREVISTAS  

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDA
DE 

VLR 
UNIT(R$) TOTAL(R$) 

TAXAS DE INSCRIÇÃO    
MENSALIDADES    
PATROCÍNIOS    
TOTAL DE RECEITAS    
 
15- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: (obrigatório para eventos e cursos) 
 
16- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: (máximo 24 meses) 
 
Atividades extensionistas Meses/Ano 
1-             
2-             
3-             
4-             
5-             
6-             
 
17- EQUIPE EXECUTORA:  Crisitane Aparecida Kiel e Carolini Rosa Ryzy 
 
18-REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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19- OUTRAS INFORMAÇÕES:   
 
20- PREVISÃO DE REINVESTIMENTO EM CASO DE SUPERÁVIT  
ORÇAMENTÁRIO:   
 
[    ] SIM              [    ] NÂO 
Indicar plano de aplicação: 

 
21- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES; 
 
Emissão de certificados     [ x  ] SIM              [    ] NÂO 
 
 
                                                             Guarapuava,  25 de janeiro de 2016. 
 

 
 
 
 
 


