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-

IIIS`TóIZIC6J:

A Secretária de Estado da
Educação em Exercicio Stý. Flortência Maria Pereira

Araújo, em
atendimento ao

que dispõe a
Resolução n°. 2/2013/CEE

que "Estabelece diretrizes
para o

funcionamento da
Educação de Jovens e Adultos nas

instituições educacionais
perteneentes ao Sistema de Ensino do Estado de

Sergipe
e dá outras

providências" solicitadeste
Egrégio Conselho

apreciação e
aprovação dos

Projetos
Pedagógicos da

Educação deJovens e
AjultoslEJAEF 1, EJAEF lI E

EJAEM, propostos pela Secretaria de Estado da
Educação, bem como a

Autorização para
implementação dos referidos

Projetos nas
Instituições de Ensino da Rede Pública

que estão
relacionadas no

Quadro Demonstrativo deoferta da EJA
por Diretoria

Regional, fls. 165/CEE às 168/CEE.

Il
-

i6IÉ1FITQ:

Consta às fis. 182/CEE às 186/CEE o Relatório datado de 10 de setembro de 2014 eassinado
pela Chefe da

Asssessoria Técnica de
Educação Profissional e

EJA, SR'. SimoneRocha Barreto do Nascimento em
que consta as

seguintes
informações:

"QUANTO ÀS
PEÇAS DO

P1gt3CR9SO"

No
Quadro Demonstrativo de oferta da EJA

por Diretoria
Regional, fls.

165/CEE à
168/CEE, constam cento e onze

(111) instituições de ensino
da Rede Estadual de Ensino. Ao ser verficado a validade de seus atos
autorizativos

pelos documentos
presentes neste

CEE, percebemos que
(16) dezesseis escolas

encontravam-se com seus atos vencidos. Essa

relação foi
apontada na

proposta de
alteração (fl. 169/CEE à

171/CEE) e
o Sr. Dimas Rabelo dos

Santos, Diretor do
Serviço de

Educação de
Jovens e

Adultos, encaminhou e-mail
informando

que citadas escolas
estão com seus

respectivos processos tramitando, bem como o
quadro

demonstrativo
(fls. 179/CEE a

181/CEE). As demais
instituições de

ensino estão
autorizadas, com

processo trainitando e
aguardando Atestado

de
Regularidade.

Após análise do
processo, foi

encaminhado
e-mail, fls.

172/CEE,
contendo a

Proposta de
alterações para a Professora Jairlene de

AraújoDias
Oliveira, membro da

equipe de
elaboração dos

Projetos. Nesse dia
08 de

setembro, a Professora Jairlene
compareceu a este CEE atendendo

INTEIèESS 4i)C); Secretaria d E t d
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todas as solic'stações
da Proposta

de Alterações
e esclarecendo o

que
foi

questionado,
conforme documentos acostados fls. 173/CEE à 18 1/CEE.

Consumadas as alterações propostas, (fls.
169/CEE à 171/CEE)

verificou

que
se encontra devidamente instruído com as

peças exigidas pela

legislação pertinente.

Em cada um dos Projetos Pedagógicos
são apresentados:

PROJETO FEDAGó(YIC® EJAF 1-1a FASE:

�Justificativa.

�Concepção
e fundamentos da EJA.

�Refcrenciallegal.

�Objetivos.

�Estratégias Operacionais.

�Estrutura e funcinamento:

c Dados de identificação;

o Duração
dos cursos;

o
Carga

horária;

o Dias letivos;

o Formas de
organização;

o Circutação
de estudos;

o
Composição

das turmas;

o Matrícula;

o Classificação;

o
Verificação

do rendimento escolar:

o
-

avaliação;

c
-

promoção;

o
-

recuperação.

�Transferência;

�Cornpetências/habilidades específicas
de cada disciplina

-
(referencial

curricular/SEED).

�Bibliografia.

�Organização
Curricular.

PROJETO PEDAGóGICO EJAF 1- la EASE:

�Concepção
e Fundamentos da EJA.

�Base legal.

�Unidades executoras.

�7ustificativa.

�Objetivos.

�Requisitos
de acesso.

�Estratégias operacionais.

�Duração, carga
horária e dias Ietivos.

�Operacionalização:

Parecer n°: 171/2014/Flenário/CE6
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o Formas de
operacionalização;

o Formas de
organização;

c
Organização

das
etapas;

o
Composição

das turmas.

�Matrícula.

�Classïficação.

�Sistema de
avaliação.

�Promoção
e

recuperação.

�Circulação
de estudos.

�Certificação.

�Organizaçáo
curricular.

�Competênciaslhabilidades específicas
de cada

discipfina (Referencial

CurricularlSEED).

PROJETO PEI)AGI.IGICO
-

EJAEM.

�Concepção
e Fundamentos da EJA.

�Identificação.

�3ustificativa.

�Fundamentação legal.

�Objetivos.

�Requisitos
de acesso.

�Organização
e funcionamento do curso.

�Sistema de
Avaliação.

�Promoção
e

recuperação.

�Circulação
de estudos.

�Metodologia.

�Certificação.

�Competêneias
/ habilidades

específicas
de cada

disciplina.

�Bibiiografia.

�Qrganização
Curricular.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

�Rede Estadual de Ensino;

�Munieípios
do Estado de

Sergipe (Prefeituras eonveniadas)
Unidades de

Ensino autorizadas
pelos

Conselhos de
Edueação competentes;

�Unidades Carcerárias do Sistema Penitenciário.

UNIDADES EXECUTORAS:

�Unidades de Ensino da Rede Estadual (urbanas
e

ruraïs);

�Unidades de Ensino da Rede
Municipal (Prefeituras conveniadas)

autorizadas

pelos
Conselhos de Educação competentes;

�Unidades Carcerárias do Sistema Penitenciário.
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�As
instituições

de ensino da Rede
municipal que

necessitarem ofertar a EJA

firmarão convênio com a Secretaria de Estado da
Educação para que sejam

implantados
os

Projetos
EJAF 1, EJAF 11 e EJAEM nos seus

municípios:
Não

há
informação quanto

à
vigência

dos atos autorizativos das
instituições

da

Rede
Municipal

e nem de
supervisão quanto

a
execução

dos
Projetos.

DA
í)R.GA.NIZAÇ'Á6.? CURRICULAR:

�A
Organização

Cui-ricular da EJAF
-

1° Fase será trabalhada na forma Seriado,

estruturada em
(03)

três
etapas,

cada
etapa

com
duração

de
(01)

um semestre,

equivalente (100)
cem dias letivos, coin

jornada
diária de

(03)
três horas de

60
(sessenta) minutos, perfazendo (300)

trezentas horas/aulas
por semestre,

que
serão trabalhadas em

(20)
vinte semanas letivas, totalizando

(900)

novecentas horas, com
duração

de
(01)

um ano e meio,

�A
Organização

Curricular da EJAF
-

2a Fase será trabalhada na forma Modular

e Seriado com
carga

horária total de 1620
(mil

seiscentas e
vinte)

horas a

serem trabalhadas em400
(quatrocentos)

dias ietivos, com
duração

de 02

(dois)
anos. Cada

etapa
tem

duração
de 01

(um) semestre, equivalente
a 100

(cem)
dias letivos, com

jornada
diária de 04

(quatro)
aulas de 60

(sessenta)

minutos, que
serão trabalhadas em 20

(vinte)
semanas letivas com 20

(vinte)

horas semanais. Além das 04
(quatro)

horas diárias
previstas para

05
(cinco)

dias letivos semanais, será
disponibilízada,

na 3x
etapa, SeriadoÍModular, uma

hora
por

semana
para

as aulas de Ensino
Religioso, que

será
optativa para

o

aluno,

�0 EJAEM será trabalhado na forma Modular, estruturado em 04
(quatro)

etapas,
totalizando 1.560

(mil quinhentos
e

sessenta)
horas a serem

trabalhadas, cada
etapa

tem
duração

de 0 1
(um)

semestre
equivalente

a 100

(cem)
dias letivos, com

jornada
diária de 04

(quatro) horas, totalizando 400

(quatrocentas) horas/aulas, que
serão trabalhadas em 20

(vinte)
semanas com

carga
horária semanal de 20

(vinte) horas, com
jornada

diária de 04
(quatro)

horas/aulas de 60
(sessenta minutos).

�O EJAEMIPROEJA encontra-se
implantado

no
Colégio

Atheneu
Sergipense

com a oferta do Curso Técnico em Informática, devidamente autorizado
por

este CEE através da
Resolução

n°. 069 de 22 de
março

de 2012, fis, 175ICEE

à 178/CEE.

CONSII3EI2AÇ'OES FINAIS:

�Concluída a análise das
peças que compõem

o
presente processo, constata-se a

coerência do
Projeto Pedagógico

da EJAEF 1, EJAEF II E EJAEM com a

legislação vigente".

111
-

CONCEi7SÁO:

O
processo foi devidamente instruido, conforme

Legislação Educacional em
vigor,

com documentos
comprobatórios

e analisados
pelos

técnicos
que

emitiram o Relatório de

análise.

014/P1ennrio/CfiE 4 deý
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IV
-

VC)TO:

Diante do
exposto,

somos de Parecer favorável a
aprovação

dos Projetos

Pedagógicos
da

Educação
de Jovens e Adultos: EJAEF 1, EJAEF II E EJAEM, propostos pela

Secretaria de Estado da
Educação,

bem como a
autorização para implementação

dos referidos

Projetos
nas

Instituições
de Ensino da Rede Pública autorizadas

pelo
Conselho Estadual de

Educação que
estão relacionadas no

Quadro
Demonstrativo de oferta da EJA

por
Diretoria

Regional.

As escolas
que

encontram-se com seus atos autorizativos vencidos e/ou tramitando

na DIES e DRE's, quando
estiverem com suas

respectivas Resoluções
autorizativas deverão

protocolizar pedido
de

Autorização para
ofertarem a EJA, conforme os

Projetos
de EJAEF 1,

EJAEF II e EJAEM
aprovados por

este Parecer.

Este é meu Parecer, salvo melhor
juízo

dos nobres Conselheiros.

Sala Prof. Acrísio Cruz, em
Aracaju,

18 de setembro de 2014.

CARLOS'WALDEMAR DE ABOIM MACHADO

Conselheiro Relator

VOTO DA CÂMARA

A Câmara de
Educação Especial,

Profissional e de Jovens e Adultos, em Sessão do dia 18 de

setembro de 2014
acompanha

o Voto do Relator.

Sala Prof. Acrísio Cruz, em
Aracáju,

18 de setembro de 2014.

DECISÃO DO
^EALÁRIO i

O Plenário, em SessaQýó ia 16 de outubro de 2014, aprova por
unanimidade dos

presentes

o Voto da Câmara.

Sala Prof. Acrisio Cruz, em
Aracaju,

16 de outubro de 2014.

ELIANA

FJýGES

DE AZEVEDO

Cons,é heira Presidente

Parecer n°: 191/2074lPlen2rìo/CEE
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JUSTIFICATIVA

iI
-

CONCEPÇÃO E FUNDAMENTOS DA EJA

REFERENCIAL LEGAL

iV- OBJETIVOS

L` ESTRATÉGiAS QPERACïdNAIS

Vi FSTRUTI,'RA E FUNCIONAMENTO

DADOS DE
iDENTIFlCAÇÃO

2.
DURAÇÃO DOS CURSOS

3. CARGA HORÁRIA

4. DIAS LETIVOS

á. FORMAS DE
CìRGAN=ZAÇÃO

6.
CIRCIJLAÇÃO DE ESTUDOS

7.
COMPOSIÇÃO DAS TURMAS

8. MATRiCULA

9.
CLASSIFICAÇÃO

10.
VERIFiCAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

-
AV.AïIACÃO

-

PROMQÇÃO

-RECUPERACÃO

VI I
-

TRANSFERE_NCIA

Vill -
COMPETÊNCIAS / HABILIDADES

ESPECÍF!CAS DE CADA DISCIPLINA
-

(Referencial

Giurìeular(SEED )

IX
-

BIBLIOGRAFIA
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JlýSTIFICA`fIVA

A
partir do conceito de

educação permanente, a
educação

de adultos
implica

uma

nova atitude do homem face à tarefa contínua do
aperfeiçoamento pessoal. Só assim a

educação de adultos
pode ser

compreendida em seu
justo alcance, se está

fundamentada no
princípio de

que
a

educação
é uma forma total de vida, sendo esta

educação totalizadora o
âmago

mais nítido da
educação permanente.

É necessário
aperfeiçoar os conhecimentos dos adultos

empenhados na
produção

e dar
àqueies, em fase de

integração, instrumentos técnicos e culturais
que possibilitem

o seu
engajamento e

participação na nova sociedade
que

se cria.

E na
situação de

mudança social, contudo,
que a

educação
de

jovens e adultos

encontra a razão de ser mais
profunda, alcançando o valor insubstituível e eficiência até

então desconhecida,

A necessidade de minimizar os efeitos desta
situação de atraso do ensino face às

mudanças é
que, em última

instância, nos
tempos modernos, evidencia a relevância da

educação de aduítos.

A sociedade
moderna, aumentando o isolamento

psicológico e coletivo do homem,
na medida em

que desintegra seu sistema de valores e o transforma num solitário em
meio a

multidão, vai
exigir do

processo educativo, particularmente da
educação de

aduItos, uma
dupla tarefa, a de

integração individual e a de
integração coletiva.

E
consequeritemente, a

educação de adultos assume um caráter de bem
individual e de bem

coletivo, procurando valorizar o homem como cidadão e dar-Ihe
instrurnentos

para atuação no mercado de trabalho.

Diante destes
pressupostos

teóricos, que fundamentam a oferta e
manutençao da modalidade EJA de Ensino

Fundamental, a Secretaria de Estado da
Educação, propõe a EJAEF 1

-
1a Fase como sendo uma das alternativas educacionais

colocadas à
disposição de

jovens e
adultos, excluídos ou não absorvidos

pelamodalidade
regular de

ensino, acreditando na
intenção pedagógica do

Projeto, que seconstitul em
promover a

reinserção dos
que se encontram em

regime de
privação de

i'oerdade, de valorizar o homem
enquanto cidadão e dar-lhe instrumentos

para atuaçãono mercado de trabalho.
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H
-

CONCEPÇÃO
E FUNDAMENTOS DA EJA

A
educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século

XXI; é tanto
conseqüência do exercício da cidadania como

condição para u.ina

piena participação
na sociedade. Além do mais, é um

poderoso argumento em

favor do desenvoivimento
ecológico sustentável, da democracia, da

justiça, da

iguaid'ade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconõmico e cient,Efico,

além de um requisito fundamental
para a

construção de um mundo onde a

viotëncia cede
lugar ao

diálogo e à cultura de paz baseada na
justiça

(Declaração de
Hamburgo sobre a

Educação de Adultos, de 1997 , da
qe.aí o

Brasil é
signatário)

A
Constituição Federal tornou a

educação
um

princípio e uma
exigência tão

básìca
para

a vida cidadã e a vida ativa
que ela se tornou direito do cidadão e dever do

Estado. Tal direito não só é o
prirneEro dos direitos sociais listados no art. 6° da

Constituìção como também ela é um direito civil
político. Sinalizada na Constituicão e

explicitada na LDg a
Educa4ão Básica

torna-se, dentro do art. 411 da LDB, um direito do

cidadão e um dever do Estado em atendê-lo mediante oferta
qualificada. Essa

tipificação da
Educação Básica tem o condão de reunir as três

etapas que a constituem:

a
Educação Infantil, o Fnsino Fundamental e o Ensino Médio.

Não se pode considerar a EJA e o novo conceito que a orienta
apenas como um

processo inicial de
alfabetização. A EJA busca formar e incentivar o leitor de

livros e das
múltiplas linguagens visuais juntamente com as dimensões do

trabalho e da cidadania. Ora, isto
requer algo mais desta modalidade que tem

diante de si
pessoas maduras e talhadas por experiências mais

r`ongas de v,'da e

de trabalho. Pode-se dizer
que estamos diante da

função equa/izadora da EJA

; 'CURY, Uareeer C VE N'
1912000).

A
Constituição Federal do Brasil

incorporou como
princípio que toda e

qualquer

educação visa o
pleno desenvolvimento da

pessoa, seu
preparo para o exercício da

cidadania e sua
qualificação para o trabalho

(CF, arC.
205) Retomado

pelo art. 2° da

_JFs, este
princípio abriga

o
conjunto das

pessoas e dos educandos como um universo
de referência sem

lim(tações. Assim, a
Educação de Jovens e

Adultos, modalidade

estratégica do
esforço da

Nação em
prol de uma

igualdade de acesso à
educação

como bem social,
participa deste

princípio
e sob esta luz deve ser considerada.

Estas
considerações adquirem substâncias não só

por representarem uma
dialética entre dívida

social, abertura e
promessa, mas também

por se tratarem de
:,ostulados

gerais transformados em direito do cidadão e dever do Estado até mesmo
^,c ámbìto

constitucional, fruto de
conquistas e de lutas sociais.

Assim, o art. 208 é
2:a;o'.
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C dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a

garantia de:

,- ensino fundamenta/
obrigatório e

gratuit'o, assegurada inclusire sua oferta

gratuita para todos os
que a ele não tiverem acesso na idade própria. (Art. 206

da
Constituiçáo, redação

da Emenda Constitucional n. 14196).

A
Educação

de Jovens e Adultos é
reconhecidamente, direito

público subjetivo

de todos os
jovens, adultos e idosos, face ao Ensino Fundamental a

partir
dos 15 anos

de idade e 18 anos ao Ensino Médio.

Com o advento da Lei 9394;96, a EJA
passou

a ser uma modalidade de

ensino da
Educação Básica, nos níveis do Ensino Fundamental e do Ensino

Médio, prevista na
seção

V
capítulo

II da Lei de Diretrizes e Bases da

Fducacional
(Lei 9394/96).

A
organização currlcuiar do Ensino Fundamental da EJA encontra-se

delineada nos saberes das áreas curriculares de
Linguagens

e
Códigos,

de

Ciências da Natureza e da
Matemática, das Ciências Humanas e suas

respectivas tecnologias.

Nos cursos oferecidos em nível do Ensino Fundamental
(1a e 2a

FASE,) o

desenvolvimento de habilidades e
competências incorporam-se a

prevalência

dos
aspectos qualitativos da

aprendizagem sobre os
quantitativos, de modo

qt.p
o

jovem e o adulto
sejam sujeitos do

aprender a
aprender, num contexto da

construção da
cidadania, fomentadora da

emancipação
e dos direitos humanos.



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

111
-

REFERENCIAL LEGAL

Constituição Federal

Lei de Diretrizes e Bases da
educação Nacional

(LDB 9394/96)

Portaria
7717/20111GS/`SEEC?

Portaria
0602/2013/GS

Resolução 002/2010/ CEB/CNE

Resolução 003/2010/CEB/CNE

Resolução 007/2010/CEB/CNE

Resolução 001/2012/CEE

Decreto Federal
5.$40/2006

Resolução Normativa n°
002/2013//CEE
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IV
-

CâBJEI°IVOS

ampliar a oferta de
Educação Básica, equivalente aos anos iniciais do Ensino

Fundamental, para jovens e adultos excluídos da modalidade
regular,

e manté-la

enquanto não tiver sido
assegurada a todos a efetiva

oportunidade de acesso e

progressão com sucesso no Ensino Fundamental na idade
própria, com atendimento

especial aos
que

se encontram internos nas unidades carcerárias do nosso Estado:

possibilitar ao aluno
jovem e adulto o desenvolvimento de

competências e

habilidades básicas
que lhes

permitam continuar
aprendendo e se

apropriando do

mundo do fazer, do
conhecer, do

agir
e do

conviver;

garantir o direito de
certificação

do Ensino Fundamental ao
participante do curso, de

forma
que possibilite o

prosseguimento de seus
estudos;

ý
assegurar a

reinserção dos
que se encontram

privados de liberdade nas unidades

carcerárias do nosso Estado;

+
sistematizar uma

proposta educacional
apropriada para uma clientela

jovem e

adulta, levando em conta adversidade dos
grupos sociais e reconhecendo seus

elementos como essencialmente
trabalhadores,engajados ou não no mercado de

trabalho;

ý
reestruturar e redimensionar as

ações da
Educação de Jovens e Adultos visando o

exerci"cio da autonomia
pessoal com

responsabilidade,
aperfeiçoando a convivência

em diferentes
espaços sociais.
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V
-

ESiRA1`ÉGIAS
OPERACIQNAIS

A Secretaria de Estado da Educação,
a fim de atingir

os objetivos
estabelecidos

para
a EJA procederá

com as seguintes estratégias operacionais:

anualmente, junto
aos órgãos

de pesquisa
e estatísticas, identificará as áreas de

concentração
de

população jovem
e adulta que

não teve oportunidade
de acesso ou

de conclusão do Ensino Fundamental;

identificadas as necessidades, em articulação
com as Diretorias de Educação,

orientará as unidades de ensino da rede estadual para
a

implantação
da Educação

de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental;

produzirá
instrumentais para divulgação

do Projeto junto
às comunidades;

orientará as Diretorias de Educação,
ao Sistema Prisional, as Secretarias

Municipais, para que
formem equipes técnico-pedagógicas responsáveis pela

coordenação
do

Projeto;

®
disponibilizará

instrumentais necessários para
a implantação, execução,

acompanhamento
e controle;

ý
planejará

e
proporá

a realização
de cursos, encontros, reuniões, seminários,

simposlos
e outras atividades que

visem orientar, capacitar e/ou aperfeiçoar
todos

os
profissionais

envolvidos;

a
supervisionará,

de forma contínua e sistemática, os locais de execução
do Projeto;

definirá parâmetros que garantam
a

qualidade
do

processo ensino/aprendizagem,

assegurando
as

condições para
sua exeqülbilidade;

destinará programas suplementares previstos
constitucionalmente, para

atendimento adequado
aos que

se encontram privados
de liberdade.
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-

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

1. DADOS DE
1C3EtJ7°BFBCAýý4,C

TÍTULO:

PROJETO EJAEF EDUCAÇÃO DE. JOVENS E ADULTOS ENSINO FUNDAMENTAL

'1a FASE

ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Municípios

do Estado de
Sergipe

UNIDADES EXECUTORAS:

Unidades de Ensino da Rede Estadual
-

zona urbana e
campo

Unidades de Ensino da Rede
Municipal (prefeituras conveniadas)

autorizadas
pelos

Conselhos de
Educação competentes

ý Unidades Carcerárias do Estado,

2e
C?CJRAýÃO LáýS CEtRSCS

A EJAEF 1 / 1,ý Fase tem uma
Carga

horária total de 900
(novecentas) horas a serem

trabalhadas em 300
(trezentos)

dias letivos, com
duração

de 01
(um)

ano e meio.

3. CASýGA HDRÁR9A

Semestral: 300
(trezentas)

horas

Semanal: 15
(quinze) horas

Total: 900
(novecentas)

horas

4. DIAS LETIVOS

Semestral: 100
(cem) dias

Semanal 05:
(cinco) dias

Total: 300
(trezentos) dias
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5. FOf2MAS DE C1ROAN96Çe4O

Os cursos serão organizados
em 03

(três) etapas,
cada etapa com duração

de 01

(um)
semestre letivo.

Cada etapa
tem

duração
de 01

(um)
semestre, equivalente

100
(cem)

dias letivos,

com uma
jornada

diária de 03 (três) horas, totalizando 300 (trezentas)
horas/aulas, que

serão trabalhadas em 20 (vinte)
semanas letivas.

As etapas
serão trabalhadas em 100

(cem)
dias letivos, cada, com

jornada
diária de 03

(três)
horas aulas de 60 (sessenta) mïnutos, totalizando 300 (trezentas)

horas aulas

semestral.

6. C6RGt1LAÇÁ0
DE ESTLiC)Os

A EJAEF/ia Fase adequa-se
ao ensino regular convencional, correspondendo:

primeira etapa: primeiro
e

segundo
ano

segunda etapa:
terceiro ano

terceira etapa: quarto
e quinto

ano

7.
COítifPEO§StÇ.4O

DAS TURMAS

As turmas serão compostas por,
no mínimo 20, máximo de até 25

(vinte
e cinco)

ail3nOs.

Caso a unidade executora ofereça
mais de uma turma de uma mesma etapa,

as

turmas serão compostas por grupos
etários

aproximados,
de modo a

possibilitar
o

trabalho
por grupos

de interesses.

8. MATRICULA

Para
ingresso

na EJAEF/ia Fase, o interessado deverá ter
15(quinze)

anos

completos. (em qualquer etapa)
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9. Ct ASStýPC 4CÃ0

Com o
objetivo

de manter um padrão
de

qualìdade,
as unidades executoras,

reaaizarão testes de classificação para posicionar
o aluno na etapa

de estudos

compatível
com sua experiência

e desempenho.

Feita a
apuração

dos resultados dos testes, os alunos serão chamados para

efetuarem a matrrícula na
etapa para qual

foram classificados.

10
-

VýR6ýlC=4CÁCa (30 RýNDdARýNiO ESCOLAR

Com vistas a verificar o alcance dos
objetivos previstos

em cada etapa,
o aluno

será avaliado, sendo seu
desempenho

medido e
expresso

em notas, numa escaia de

valores de zero a dez.

Em cada uma das
etapas

serão apuradas, bimestralmente, duas notas em cada

componente curricular, que totalizarão, na
etapa, 02(duas)

notas em cada
componente

curricular,

As notas bimestrais não se limitarão ao resultado de um único instrumento de

medidas, mas, ao contrário, refletirão a
apuração

de toda
pontuação

atribuída ao aluno

durante o bimestre.

A
apuração

se dará
por componente curricular, quando

serão somadas as 02

(duas)
notas bimestrais, extraindo-se desta soma a média aritmética.

Serão atribuídas notas em todos os
componentes curriculares, com

exceção
de

Ensino Religioso.

1Q.1 AV.4ý6A ÁO

A EJREF;1a Fase é um
projeto que permite

ao aluno
prosseguir

continuamente os

estudos, à medida
que

vai
alcançando

os
objetivos previstos para

cada
etapa.

É a
avafiação

contínua e sistemática da
aprendizagem que

fornecerá as

informações, para que
tanto o

professor,
como o aluno, conheçam

suas dificuldades e

conquistas e tomem decisões imediatas
que

auxiliem no
avanço

desta
aprendizagem.

O
professor deverá

sempre
usar como referencial os

objetivos previstos para
cada

etapa do
Projeto.

Além de
diagnosticar

a
aprendizagem

do aluno, a
preocupação

do
professor

com

a
avaliação deve estar voltada para observar a habilidade

que
os alunos

que
eles

devem
possuir, descobrindo

pontos
comuns entre

aquilo que estão
aprendendo e as

situações que
convivem.

É dessa maneira
que

a EJAEF!ta Fase conceitua o trabalho com
jovens

e adultos,

.tiïizando o
que se chama

avaliação diagnóstica.
Ou

seja,
a

partir
do

diagnóstico inicìal,
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propõe a forma de
aprendizagem e, continuamente, vai realizando

diagnóstico da

situação
e se

programando para atender às necessidades do aluno.

10.2
ER(?éYIOCÃO

Para fins de
promoção do aluno a uma

etapa seguinte, serão consideradas a

assiduidade e a
verificação

do
desempenho escolar.

Com
relação

à
assiduidade, será

exigida do aluno
freqüência mínima de 75%

(setenta e cinco
por cento)

do total de horas
letivas, sendo o controle de

freqüência

registrado pelo professor em instrumentos destinados
para tal fim.

A
apuração final do

desempenho escolar, com vistas à
promoção

do
aluno, deverá

verificar se este
atingiu,

ou não, os
objetivos previstos para a

etapa.

Será
promovido para uma

etapa seguinte o aluno
que tenha

atingido os
objetivos

previstos para
a

etapa que estiver cursando. Em termos de notas, deverá o aluno

atingir,
em cada

componente curricular, nota mínima de 5,0 (cinco), exigïda para

promoção,

10.3
ýýCýý

A
Recuperação

da
Aprendizagem constitui mecanismo colocado à

disposição dos

alunos
pela Escola e

pelo(s) professor(es) de turma ou
disciplina para garantir a

superação de dificuldades
específicas encontradas

pelo aluno e/ou identificadas
pela

Escola e/ou educadores durante o
processo de

ensino-aprendizagem e
poderá ocorrer:

R
de forma

contínua, no desenvolvimento das aulas
regulares:

ao final de cada
semestre, em

carga horária adicional à
programada no

calendário escolar
para o semestre

letivo, ou fora dos dias letivos
para

atender as necessidades reais dos
alunos, auxiliando-os na retomada de

habilidades e conteúdos básicos não dominados na
etapa/série e

que

consfituem
condições indispensáveis para o

progresso do
aluno, com

sucesso, na
próxima etapa de escolaridade.

A
recuperação será destinada aos alunos

que não
atingiram os

requlsitos mínimos

para aprovação, será realizada
após o

cumprimento da
carga horária mínima destinada

à
etapa e dos dias letivos

previstos no Calendário Escolar.

A
carga horária destinada aos estudos de

recuperação final terá como indicativo a

insuficiência de
aprendizagem ao

longo do semestre letivo e deverá ser de, no
mínimo,

5% da
carga horária do

respectivo componente curricular, excluído o
tempo reservado à

avaliação.

A
definição da

carga horária destinada aos estudos de
recuperação observando o

mínimo estabelecido no
parágrafo anterior, deverá ser

regulamentada no
regimento

escolar.
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V¬¬
--

TRANSFERÊNC¬A

Os documentos
específicos que informam sobre a vida do aluno são:

*

Identificação compìeta;

*
Histórico de vida

escolar, que informa sobre os anos e/ou
etapas cursadas, com

seus
respectivos currículos.

Nos casos de transferência no decorrer do
período letivo, deverá constar, a

freqiáêncla e o
aproveitamento do aluno.

A transferência
para outra unidade e/ou modalidade de ensino será

requerida ao
diretor da unidade

escolar, em
qualquer época do ano, sendo vedado à

direção,
indeferir o

pedido.

Ao
expedir a

guia de
transferência, a unidade executora deverá informar a

etapaou ano
para qual o aluno está habilitado.
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Vlli
--

CC3MPETÊNCIASfliAEILIC3ADES ESPECÏFICAS DE CADA DISCIPLINA

LINGUA PORTUGUESA

« Valorizar a cultura escrita

*
Adquirir

familiaridade com diferentes gêneros
textuais

* Ler com fluência

* Escrever

*
ArripEiar

o vocabulário

*
Compreender

textos

»
Compreender

o funcionamento da
Língua

*
Compreender

o sentido da cada texto

*
Redigir

*
Adquirir

o habito e o
gosto pela

leitura

*
Adquirir

autonomia
para ler, escrever e

expressar-se
oralmente

* Utilizar corretamente os instrumentais da escrita e da leitura

*
Compreender

e utilizar as normas
gramaticais

da
Língua Portuguesa

* Reconhecer os
espaços

institucionais de
circulação, manutenção

e
preservação

da cultura escrita

* Identificar a intensidade dos sons
produzidos

no seu cotidiano

Identificar e
repetir rimas, pariendas e

travalinguas

* Relacionar fonemas
(sons)

e
grafemas (letras)

* Juntar e
separar fonemas

para compor
e

decompor palavras

*
Compreender o

princípio segundo
o

qual
as

palavras
são formadas

por símboios

(grafemas ou
letras),

e
que as letras

representam os fonemas
(sons) utilizados

na
língua portuguesa

*
Reproduzir por escrito uma

palavra ouvida

Compreender e usar
adequadamente as

palavras conhecidas ou novas

ý
Identificar e

compreender
o sentido da cada texto.

ý
Registrar as

palavras com
legibilidade e fluência
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Escrever de forma ortograficamente

correta

" Montar e escrever frases simples
com estrutura sintática correta

" identificar erros ortográficos

" ldentificar e usar adequadamente
os sinais de pontuação

" Identificar e usar adequadamente
os acentos gramaticais

"
Cãrganizar

e estabelecer relação
entre as ideias

" Identificar a ideia principal
do texto e usar pistas

do contexto para compreender
o

sentido.

" Produzir textos ou fragmentos
de textos.

" Identificar e usar adequadamente
os acentos gramaticais

" Usar as palavras
morfologicamente

corretas

" Identificar os elementos da frase e seus usos
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ýIýt1ýAýÁý ýÌ81CA

Ampliar a
percepção

do
corpo através dos movimentos

ginásticos;

Compreender diversas
manifestações da

dança através da
representação

cu(turaf
regional e de vivencias

práticas;

ý
Conhecer

algumas de suas
possibilidades e

limitações corporais de forma a

poder estabelecer
algumas metas

pessoais (qualitativas e
quantitativas);

Conhecer, valorizar e usufruir de
algumas das diferentes

manifestações da

cultura
corporal presentes no

cotidiano, atentando
para as de matriz

indígena
e

africana:

®
Criar

variações
de movimentos rítmicos e

coordenados;

Desenvolver atividades das
linguagens artísticas, baseadas no

percurso pessoal
e do conhecimento construído na sala de aula, empregando jogos teatrais,

mímicas,

®
Participar de

jogos adotando uma atitude
cooperativa e

solidária, sem discriminar

os
coiegas pelo desempenho ou

por razões
sociais, físicas, sexuais ou

culturais;

W
Reconhecer as

alterações corporais, mediante a
percepção do

próprio corpo,

*
Relacionar o desenvolvimento das

capacidades físicas às habilidades motoras

ý
Resgatar brincadeiras

indígenas tradicionais, especialmente àquelas

pertencentes à comunidades }:okó.

ý
Ser

capaz de
explorar a criatividade e diversificar a dinâmica das

ações motoras
através de novas formas de

composição rítmica e de
movimentação corporal;

Ser
capaz de

expressar autonomia, antecipando ações com habilidade e

confiança
na

elaboração, organização e
execução de atividades

corporais;

ý
Vivenciar

situações de brincadeiras e
jogos em

grupo, cooperando e
interagindo;

ý
Adotar uma

postura de
respeito à

própria produção e à dos outros .

ý
Conhecer e valorizar a arte e cultura brasileira e

sergipana, considerando as
diferentes etnias e

segmentos sociais.

ý
Construir uma

relação de
autoconfiança com a

produção artística
pessoal.

®
Identificar

aspectos básicos da cultura
popular brasileira e

sergipana.

®
Identificar

aspectos básicos das oulturas afro e
indígena brasileiras.

ý
Reconhecer e valorizar o artista e sua

produção, buscando
compreender seu

contexto e seu
percurso criador.
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ý
Valorizar as diferentes

possibilidades expressivas
da

composição
em artes

visuais

ý
Compreender a

importância da
prática de atividades físicas

para a
promoção

da

saúde
provocadas pelo esforço físico, cansaço, elevação..,

de batimentos

cardíacos, efetuando um controle dessas
sensações

de forma autônoma e com o

auxílio do
professor.
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CULTURA E ARTE

Compreender e identificar o
ponto, as linhas, as cores, as texturas e asformas

básicas
presentes na arte e no cotidiano.

Articular a
percepção,

a
imaginação,

a
emoção,

a sensibilidade e a reflexão

através do fazer ariistico.

*
Estabelecer

relaçães entre o trabalho artístico
produzido por si e

por outras

pessoas.

*
Conhecer e valorizar a arte e cultura brasileira e

sergipana, considerando as

diferentes etnias e
segmentos sociais.

*
Identificar a

presença
da

linguagem musical no cotidiano.

*
Compreender a dança como um movimento

expressivo do
corpo.

ý
Interpretar histórias e o

significado destas.

e
Compreender os

códigos básicos da arte como forma de
alfabetização estética e

ampliação de leitura do mundo

*
Adotar uma

postura de
respeito à

própria produção
e à dos outros.

*
Valorizar as diferentes formas de

representação utilizadas nas artes
visuais, na

dança, na música e no teatro.
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ESTUDOS DA SOCIEDADE E DA NATUREZA:

GEOG AFIA

Adquirir noções dos referenciais
espaciais de

localização, orientação
e distância,

no seu
cotidiano, para deslocar-se com autonomia.

Comparar os
traços sócio-culturais

que nos fazem
sergipanos e brasileiros com

aqueles existentes em outros estados e outros
países;

Compreender a
diferença

e
ralação entre cidade e

município;

Compreender a
importância do uso do saber

geográfico.

*
Compreender os movimentos

migratórios a
partir das

questões sociopolíticas

*
Compreender os

problemas que permeiam o
campo

e as cidades
brasileiras;

*
Compreender que os homens

constroem, de forma coletiva e neste
processo

produzem o
Espaço

*
Conhecer as

consequências das
transformações

da natureza causadas
pelas

ações humanas.

*
Conhecer as

transformações provocadas na
paisagem pela natureza;

*
Conhecer e vaiorizar o

patrimônio social e ambiental do estado de
Sergipe;

*
Conhecer os limites e

potencialidades naturais e sociais do
Brasil;

*
Desenvolver a

percepção de
espacfalização

e
localização;

*
Desenvolver

ações de
preservação

da
natureza;

*
Desenvolver atitudes de

respeito a boa convivência no
bairro;

*
Desenvolver atitudes de

respeito e
preservação do meio ambiente:

*
Desenvolver atitudes de

respeito e
valorização das Comunidades

indígenas e

quilombolas de
Sergipe;

*
Desenvolver atitudes de

respeito no
trânsito;

*
Desenvolver atitudes

responsáveis para a
manutenção e

preservação da

natureza;

+
Diante dos diferentes meios de

transporte, identificar
aqueles socialmente e

ambientalmente mais
adequados;

*
Elaborar textos críticos a

respeito da
produção/organização do

espaço brasileiro
e ser í

g pano

ý
Estabelecer a

diferença entre
espaço rural e

urbano;

Estabelecer
relações sociais

respeitosa com a
família, os vizinhos e a

comunidade
escolar;

ý
Evitar

desperdício dos recursos naturais e
depredação patrimõnio público;

Identificar as
transformações provocadas na

paisagem pela ação humana.
»

Identificar no
mapa mundi e na

representação espacial do continente americano
o

8rasil, o
Nordeste, o estado de

Sergipe.

w?dentificar o bairro como
espaço de convivência e

formação das cidades
grandes;
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* Identificar o estado, o
município

e a
região

como um recorte
espacial político

administrativo artificial;

* identificar os fenômenos climáticos, relevo e
vegetação.

* Identificar os modos de vida dos diferentes
grupos sociais;

* Identificar sinais de trânsito;

* Ler e
interpretar

os
principais

elementos
que

constituem uma
planta e/ou um

mapa;

* Localizar-se de forma autônoma nos
espaços

do seu cotidiano;

* Orientar-se e localizar
pontos

utilizando os
pontos cardeais;

* Perceber a necessidade de
práticas políticas

e ambientais
adequada para

o

desenvoivlmento de uma sociedade socioambiental sustentável;

* Perceber a
relação campo

cidade como
espaços interdependentes;

ý Realizar a leitura de
mapas políticos,

Atlas e
globo

terrestre

* Realizar atitudes de
respeito

e
preservação

da
paisagem

natural e humanizada;

w Reconhecer a
importância

de uma atitude
responsável para

a
manutenção

e

preservação
da natureza.

* Reconhecer as diferentes
condições

de moradias;

W Reconhecer e
preservar

o
lugar

em
que

se encontra inserido;

* Reconhecer e
respeitar

as
diferenças étnicas e de

gênero;

® Reconhecer o bairro como
espaço

de convivência e
formação

das cidades

grandes;

* Reconhecer os diferentes elementos da
paisagem;

* Reconhecer os diferentes
tipos

de moradias;

» Reconhecer os fenômenos climáticos, relevo e
vegetação

como dimensões

importantes do meio natural.

* Reconhecer os limites e
possibilidade socioambientais de

Sergipe;

*
Reconhecer, valorizar e

respeitar
os modos de vida de diferentes

grupos sociais

e étnicos;

+
Representar e diferenciar as

paisagens;

*
Representar graficamente as

paisagens naturais e humanizadas;

*
Respeitar

e valorizar a diversidade étnicocultural
sergipana;

* Usar os elementos da
cartografia para representar e

Interpretar informações

sobre os
espaços;

* Utilizar a
linguagem cartográfica como meio de

orientação
e

localização;
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EiIST®RIA

®
Compreender a escala do

tempo
hfstórico.

*
Compreender

a
implantação

do trabalho escravo na economia còlonial.

*
Compreender

a relação entre arte e
religião

no
período

colonial.

*
Compreender

a
relação

entre o fato histórico e o
tempo,

Compreender a
relação

entre
Portugal

e o Brasil na
época colonial através dos

conceitos de Colônia e
Metrópole

Corripreender as medidas do
tempo: dia, mês, ano, década, século.

Compreender as
principais atividades econômicas do Período colonial.

ý
Compreender

o conceito de Colônia

*
Compreender o conceito de escravidão e sua

relação
com o racismo.

$
Compreender o

que
é um

mapa
e

para que serve.

*
Compreender o

significado
do termo

preconceito racial.

*
Conhecer a história e a

organização
da sua escola;

* Discutir a ideia de
mudança

como fenômeno intrínseco à história.

* Estabelecer as
etapas

da História do Brasil

*
Identificar a

organização familiar e a
função desempenhada por cada membro da

família

*
Identificar as diversas

profissões existentes na comunidade

»
Identificar as

etapas da História do Brasil

ý
Identificar as

manifestações culturais dos
negros, dos índios e dos brancos,

ý
Identificar as

mudanças ocorridas ao
longo

do
tempo

e
compreender o conceito

de
passado, presente e futuro,

*
Identificar as

principais características do Barroco colonial,

*
Identificar as

principais formas de trabalho existentes na economia colonial

=
Identificar as

principais instituições políticas e Administrativas
que possibilitavam

o domínio
português sobre o BrasiE.

*
Identificar as

transformações ocorridas em sua cidade, com o
passar do

tempo.

Q
Identificar e utilizar corretamente as medidas de

tempo: dia, mês, ano, década,

século.
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ý Identifìcar na cultura brasileira elementos da cultura africana, indígena
e

europeia.

Identificar o s
principais

acontecimentos relacionados à história da sua cidade e

do seu estado.

Identificar os
grupos

étnicos formadores do
povo brasileiro;

* Identifscar os
principais

elementos que compõem
a sua comunldade.

* Identificar as
principais instituições

da vida comunitária

* Reconhecer a diversidade de
organização

familiar .

ý Reconhecer as diversas
profissões

existentes em seu contexto social.

ý Reconhecer as
principais

formas de trabalho existentes na economia colonial.

ý Reconhecer as
principais instituições

da vida comunitária

ý Reconhecer os
grupos

étnicos formadores do
povo

brasileiro e valorizar nossa

diversidade étnica e cultural

ý Reconhecer os
principais

acontecimentos relacionados à história da sua cidade e

do estado de
Sergipe.

* Reconhecer os
prlncipaïs elementos que compõem

a sua comunidade.

* Reconhecer os
principais

fatos relacionados a História do Brasil Colânia.

* Relacionar a escravidão com o
preconceito

contra
negros

e índios.

* Relacionar o
passar

do
tempo

com as
etapas

da vida .

* Relacionar o
passar do

tempo
com as

mudanças
em sua comunidade

* Situar no
mapa

de
Sergipe

a cidade e em
que vive, e as demais cidades

vizinhas.

ý Utilizar as medidas e a escala de
tempo histórico, dentro do Calendário cristão.

w
Compreender o funcionamento do calendário cristão.
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CIENGIAS

* Avaliar o
impacto

da ação
humana sobre o mundo natural.

+ Avaliar o
impacto

dos
agentes químicos

no corpo
humano.

* Caracterizar e reconhecer os animais vertebrados e invertebrados.

* Classificar animais de acordo com sua
alimentação.

* Classificar os animais invertebrados e invertebrados e estabelecer relações
entre

estes e os diversos ambientes.

* Classificar seres não vivos e seres vivos e identificar diferenças
e

semelhanças

entre os seres vivos.

*
Compreender

a célula como unidade fundamental dos
organismos

vivos.

*
Compreender

a
diferença

entre
campo

e cidade,litoral e interior.

*
Compreender

a diversidade de ambientes, e a diversidade de animais e
plantas

existentes na Terra

®
Compreender

a diversidade existente na
espécie

humana

*
Compreender

a
importância

da
água para

a vida na Terra

*
Compreender

a
importância

da
digestão.

*
Compreender

a
importância

da
higiene

*
Compreender

a
importãncia

de se conhecer a Natureza.

*
Compreender

a
importância

do ar
para

a vida na Terra

Compreender
a

importância
dos

órgãos
dos sentidos e reconhecer os cinco

sentidos,

Compreender
a

origem
do

planeta
Terra e situa-lo no

conjunto
de astros

que

compõem
o Sistema Solar.

Compreender a
relação

dos seres vivos com o ambiente e com os outros seres

vivos.

*
Compreender as

funções
do solo

para
os seres vivos:

abrigo, alimentação
e

adaptação.

«
Compreender

as
implicações

dos movimentos dos astros em torno do Sol.

*
Compreender como acontecem os

eclipses.

®
Compreender do

que são feitos os
objetos que usamos no dia a dia, e sua

relação
com os recursos naturais da Terra.

ý
Compreender e descrever o cicio de vida.
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preender
e respeitar pessoas

com limitações
dos sentidos.

*
Compreender

o conceito de Alimentos.

*
Compreender

o conceito de Calendário e sua
organização

em dias, meses e

anos.

*
Compreender

o conceito de Ciência.

*
Compreender

o conceito de ecossistema.

®
Compreender

o conceito de energia.

*
Compreender

o conceito de
Extinção.

*
Compreender

o conceito de fotossíntese

®Compreender
o conceito de recursos naturais

*
Compreender

o conceito de Saúde a
importância

da higiene corporal.

®
Compreender

o conceito de solo e sua importância.

ffiCompreender
o funcionamento dos

órgãos
dos sentidos e sua importância para

a

sobrevivência.

WCompreender
o

significado
de matéria e energia.

ýCompreender o Sol como fonte de energia

*
Compreender

os estados físicos da
água,

bem como o seu ciclo.

®
Compreender

os movimentos da Terra e suas conseqüências.

+ Conhecer a
composição

do Sistema Solar.

* Conhecer e identificar materïaìs.

* Conhecer o conceito de Estrela, Planeta e Satélite

* Conhecer os hábitos de
higiene

necessários a uma vida saudável.

* Descrever o ciclo natural da
água.

ý
Distinguir

e descrever os ambientes.

ý Estabelecer a
relação

entre o Homem e os seres vivos
(animais

e
vegetais).

ý Identificar a
água

como um dos
principais

elemento necessários à vida

ý Identificar a cadeia alimentar

ý Identificar a divisão básica do
corpo

e sua
composição

interna.

ý Identificar a
importãncia

do consumo equilibrado
da

água.

* Identificar as
conseqüências

do lixo
para

o meio ambiente.

ý ldentificar as fases da vida: Infância, Adolescência, Vida Adulta e Velhice.
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Identificar as formas de
comunicação

com o mundo, utilizadas
pelas pessoas

que possuem limitações
dos sentidos.

Identificar as
principais partes

do
corpo humano, seus movimentos, funções

e

medidas.

identificar diferentes fontes de luz.

Identificar e reconhecer as causas
que

levam à
extinção

das
espécies.

identificar materiais
líquidos, sólidos e

gasosos.

ý identïficar o Lixo doméstico.

ý identificar o ser humano como
parte integrante

da Natureza e
dependente dela.

ý identificar o sistema
digestivo,

seus
componentes

e sua
função.

identificar o Sol, os Planetas e seus
principais

satélites.

* Identificar os
agentes químicos nocivos ao

corpo

* Identificar os alimentos básicos

*
Identificar os cinco

órgãos
do sentido e suas

funções.

Identificar os
componentes básicos da matéria.

*
Identificar os

componentes que formam a Terra.

*
Identificar os diversos

tipos
de

energia reconhecer o Sol como uma fonte de

energia.

*
Identificar os diversos

tipos
de solo.

*
Identificar os estados físicos da

água

*
Identificar os fósseis como evidencias de

processos de
Evolução

ou de
Extinção.

*
Identificar os

mapas que representam a Terra.

ý
Identificar os movimentos da Terra em torno do Sol e sua

relação
com o

Tempo/Calendário.

m
Identificar os

órgão
dos sentidos e os 5 sentidos.

ý
Identificar os

principais Sistemas
que compõem o

Corpo Humano, e suas

respectivas funções

ý
Identificar os

principais tipos
de alimentos e onde são

produzidos os alimentos

ý
Identificar

sltuações de
perigo e

agentes nocivos
para

o
corpo humano.

ý
identificar, classificar e relacionar os ecossistemas e os biomas brasileiros.

e_ocafízar o
bairro, a

cidade, o estado e o
país

em
que vivemos.

ý
=?econhecer a

dependência química.
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*
Reconhecer a

importância
da

água
e do ar e do Sol

para a vida na Terra.

*
Reconhecer a

importância
das

plantas para a vida na Terra.

*
Reconhecer a

importância do
gás oxigênio para

a
respiração

dos seres vivos.

* Reconhecer as diferentes fontes de luz e formas de
iluminação.

* Reconhecer como são
produzidos os alimentos.

ý
Reconhecer e

respeitar as fases da vida

*
Reconhecer

situações
de

perigo para
o

corpo humano.

m Refletir sobre a
importância da atmosfera

para
a vida.

* Refletir sobre o conceito de
adaptação

e sua
importância para

a
manutenção

da

vida.

Relacionar
Evolução

e
Adaptação

com a
questão da

Extinção
dos animais

ý
Relacionar Lixo e meio ambiente.

ý Saber utilizar conceitos básicos associados à matéria, energia, equilíbrio e vida.

ý
Valorizar a vida na Terra, conhecendo sua

biodiversidade, problemas ambientais

e a
preservação desses ambientes,

ý
Compreender o conceito de cadeia alimentar

ý
Reconhecer como são

produzidos os alimentos.

®
Refletir sobre a

ação humana e sua
interação

com o meio ambiente.
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ATEMÁi'ICA

*
Compreender

a
diferença

entre área e volume

*
Compreender

as representações
e a utilização

da nossa moeda

*
Compreender

e efetuar operações
de Adição (Soma)

e
Subtração.

w
Compreender

e efetuar operações
de

Multiplicação
e Divisão.

®
Compreender

medidas de comprimento
e tempo

em
situações

cotidianas.

*
Compreender

medidas de comprimento, peso
e

tempo
em

situações
cotidianas.

*
Compreender

o conceito de
expressão

numérica.

*
Compreender

o conceito de
fração

e as
operações

de soma e
subtração.

*
Compreender

o conceito de número Inteiro e de
fração

*
Compreender

o conceito de números decimais e sua
aplicação prática.

*
Compreender

o conceito de números
pares

e números
ímpares.

w
Compreender o conceito de ordem de

grandeza
dos números.

®
Compreender

o conceito de
perímetro

e área

*
Compreender

o conceito de Reta.

*
Compreender

o conceito e os elementos de um
ângulo,

e sua
aplicação prática.

Compreender
o

processo
de

composição
e

decomposição
de números.

Compreender
o

que
são números

múltiplos
e divisíveis.

Compreender
o sistema de

Qrdenação
numérica.

*
Compreender

o uso de instrumentos
para

medir o
tempo,

a massa
(peso)

e o

comprimento,

*
Compreender

o uso de medidas de
comprimento, peso,

volume e
tempo

em

situacões cotidfanas,

*
Compreender os conceitos de unidade, dezena, centena e milhar, conforme as

regras
do Sistema de

Numeração
Decimal.

» Conhecer as diversas
representações

dos números e sua
relação

com a cultura

que
os

produziu

Conhecer as Grandezas e Medidas dos
objetos.

ý Conhecer as
propriedades

das 4
operações

Conhecer
figuras geométrica

não
planas.
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* Conhecer formas
geométrica

básicas.

* Conhecer
noções

de
fração.

* Conhecer o conceito de
porcentagem.

* Efetuar
operações

com
fração.

» Efetuar
operações

com números decimais

® Estabelecer
posições

no
espaço.

* Estabelecer
relações

entre os números.

* Resolver
problemas

matemáticos.

* Identificar os números e suas
representações (algarismos arábicos).

gi Arredondar um número

* i aicular o Maior Divïsor Comum
(MDC)

* Calcular o Mínimo
1Flúltiplo

Comum
(MMC)

ý
Comparar

números

ý
Compor

e
decompor

números

ýCompreender
os conceitos de

quociente
e resto, na

operação
de Divisão,

ý Conhecer o conceito de
Algarismo.

* Conhecer o conceito de vértice, fase e aresta.

* Efetuar cálculos da área e do volume dos
objetos.

* Efetuar cálculos de soma e
subtração.

*
Efetuar cálculos numéricos de

Multiplicação
e Divisão

por 9(um) algarismo.

ýEfetuar cálculos numéricos de
Multiplicação

e Divisão
por

mais de 1
(um)

algarismo.

W Efetuar cálculos numéricos de soma e
subtração com dois

algarismos.

ýEfetuar cálculos numéricos de soma e
subtração

com três
algarismos

ou mais.

ý
Efetuar

operações
de soma e

subtração

«Efetuar soma e
subtração de

frações.

giEstabelecer a ordem de
grandeza dos números.

ý
Identificar a

aplicação cotidiana dos números decimais.

ý
identificar a

classificação dos
ângulos.

ý
identificar a

contribuição
dos árabes

para as
operações matemáticas.
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ý Identificar a
posição

dos
objetos

e das
pessoas

no
espaço.

Identificar a
posição

e
sequência

dos números ordinais.

Identificar a
relação

entre
frações

e números decimais.

* identificar as culturas
que produziram representações

dos números.

* ldentificar as medidas de
tempo, comprimento,

volume e
peso

* Identificar as unidades de medida de
comprimento

e
tempo.

* Identificar e
comparar frações.

* Identificar e
comparar inteiros, meios e

quartos

* Identificar e
comparar quantidades: maior,menor, mais e menos.

* Identificar e desenhar as formas
geométricas

básicas.

* Identificar e estabelecer coordenadas em um Plano Cartesiano.

* Identificar e
traçar

uma Reta e seus
segmentos.

* Identificar e utilizar instrumentos usuais
para medir ou

registrar
o

tempo,
a massa

(peso)
e o

comprimento.

* Identificar e utilizar instrumentos usuais
para

medir ou
registrar

o
tempo,

comprimento, peso
e volume.

* Identificar e utilizar nossa moeda.

* Identificar
expressões numéricas e realizar

Identificar
figuras geométrica não

planas.

*
identifiicar

frações equivalentes.

»
Identificar números

múltiplos e divisíveis.

*
Identificar números

primos

*
Identificar o antecessor e sucessor de um

*
identificar o numerador e o denominador de número.

*
Identificar

objetos do cotidiano
que formam

ângulos.

*
Identificar os números e suas

representações.

*
Identificar os números inteiros e as

frações.

*
Identificar os números

pares
e números

impares.

*
Identificar outras maneiras de somar e diminuir.

*
Identificar, no Sistema de

Numeração Decimal, a unidade a
dezena,a centena e

o m!Ihar.
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Interpretar
e resolver

problemas simples
envolvendo as 4

operações

;natemáticas.

* Ler escrever contar e ordenar os números.

* Ler um número

* Montar e memorizar uma Tabela de
Multiplicação.

a Ordenar os números

Organizar
os números em ordem crescente e decrescente.

* Resolver
problemas

com
expressões

numéricas.

W Resolver
problemas

de
ordenação

e
classificação

numéricas

* Resolver
problemas envolvendo as 4

operações
matemáticas e

expressões

numéricas.

* Resolver
problemas que envolvam

frações.

a Resolver
problemas que envolvam números decimais.

ý Resolver
problemas que

envolvam números
múltiplos, divisíveis e MMC

*
Resolver

problemas que
envolvam

porcentagem.

ý Utilizar as
grandezas e medidas

aplicadas à vida cotidiana.

ý Utilizar
medições

comuns no dia a dia

ý Utilizar o transferidor

ýEfetuar cálculo mental
s(mples. a

partir das 4 cálculos com as 4
operações, com

números decimais.
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Ir

Adotar postura respeitosa
em relaçâo

às pessoas
e suas escolhas religiosàs.

Analisar a origem
científica e religiosa

do mundo e do homem.

Aplicar regras
de convivência que

facilitem as relações
sociais.

Avaliar as aproximações
e os d(stanciamentos entre as religiões

da atualidade.

Compreender
a importância

de adotar valores vinculados à
preservação

da vida.

Compreender
a

origem
do universo e do homem segundo

a visão religiosa
e

clentïfica.

Compreender
a relação

entre as manifestações mitológicas
e

religiosas.

Compreender
a religião enquanto

um sistema de controle social.

Compreender
a religião,

a
religiosidade enquanto

uma manifestação
cultural

historicamente construída.

Compreender
as diferentes visões das religiões

sobre o amor, o ódio, a vida, a

natureza, sexualidade, honestidade e
riqueza.

Compreender
o ciclo da vida.

Compreender,
valorizar e respeitar

os
preceitos religiosos

de cada indivíduo.

Conhecer as diferentes organizações
familiares.

Conhecer as manifestações religiosas
das culturas indígena

e africana.

Conhecer deveres e direitos dos indivíduos de acordo com a
instituição

social.

ý Conhecer deveres e direitos dos indivíduos nas
relações

cotidianas.

ý Conhecer e executar ações que
colaborem com a

promoção
do respeito

à

diversidade.

* Desenvolver atitudes de afetividades coerentes que
levem o estudante a

compreender
o sentido da vida e a

importância
da convivência respeitosa

com o outro.

* Desenvolver atitudes de
respeito

a vida individual e coletiva.

® Desenvolver atitudes de respeito
as

diferenças
e a diversidade.

g Desenvolver atitudes respeitosas consigo
e com o outro.

Entender a sexualidade como uma
Construção

socialmente instituída.

Entender a vida e a marte enquanto
ciclos

biológicos para
ciência e místico

para

as diferentes
religiões.
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ý Entender o
que

é mito e
religião.

Q#dentificar as
funções ocupadas por homens e mulheres nas diversas

religiões.

* identificar e
compreender

a
importância

as
Manifestações religiosas

das

comunidades
indígenas

e
quilombolas

de
Sergipe.

* Identificar na comunidade as diferentes
Manifestações religiosas.

* Identlficar valores humanos como
princípios para

o bom relacionamento entre os

indivíduos.

*
Identificar, problematizar e contextualizar os símbolos e os rituais

que

caracterizam as
religiões,

* C}
compreender

o
que

é e como se estabelece um mito.

* Perceber a família
"padrão" como uma

construção
social .

*Perceber a
prática religiosa

como uma
ação

cultural .

* Perceber a visão das diferentes
religiões sobre o amor, ódio, morte, vida,

natureza, sexualidade, honestidade e
riqueza.

ý Perceber as
manifestações religiosas

a
partir da dimensão histórica,

* Perceber o
papel mobilizador

que
a cultura

religiosa desempenha nas
relações

humanas.

*
Pesquisar meios

que favoreçam
a

preservação
da vida no

planeta.

* Praticar atitudes
que promovam a saúde e o bem estar.

ý
Reconhecer a

discriminação entre os
gêneros nas ativldadesírituais

religiosos.

ý
Reconhecer a família como uma

instituição
social essencial

para existência.

*
Reconhecer a

função
da

hierarquia nas
instituições sociais como mecanismo de

poder.

*
Reconhecer a

religião
como uma

construção social.

*
Reconhecer a

violência, em todas as suas formas de
existência, como atitudes

que colaboram
para a

desestruturação da família e da sociedade.

*
Reconhecer as culturas

religiosas presentes na comunidade local.

®
Reconhecer as diferentes formas de

expressão de fé bem como os símbolos

utilizados nesta
manifestação.

*
Reconhecer e adotar valores humanos como

princípios para o bom

relacionamento entre os indivíduos,

*
Reconhecer os valores necessários

para o convívio harmonioso entre os
povos,

que contnbuem
para

a
paz mundial,
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Reconhecer os valores necessários
para

o convívio harmonioso entre os
povos,

que contribuem
para o

respeito
à diversidade de

pensamento.

* Refletir sobre a existência humana e os cuidados com os ecossistemas.

*
Respeitar as diversidades

religiosas.

*
Respeitar

as
manifestações religiosas

do
povo

Xokó e comunidades
quilomboias

de
Sergipe.

*
Respeitar

as
opções sexuais dos indivíduos.

ý
Respeitar

as
tradições religiosa nacionais e locais.

*
Romper com as formas de

discriminação
e

preconceito sexuais, étnicos e

religiosos.

* Ter atitudes
que não

partam do preconceito.

* Valorizar as identidades
religiosas

e sua unidade e diversidade de crencas.
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Estabelece diretrizes
para

o funcionamento da
Educação

de Jovens e Adultos nas

instituições educacionais
pertencentes ao Sistema de Ensino do Estado de

Sergipe

e dá outras
providências.



@'igêaacïa: a
gzaa-tfir do ano letivo 20I4

Sennanras Letivas: 20

fàaeraÇdo da haaralanlas: 60 Ysaïn

Dias 7etivos : 05 dias seaaanads

9.INGQAGENSE

C6DBGOS

CB@NCiA5 pA

NATUREZA

CIÊNCIAS HUMANAS

ENSdNO RELIGIO9fl

GEOGRAFIA

ENSiNO REIIGIDSO

GC1VERNfl OE SERGIPE

SECRETAi28A DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO

0ViA1'RIZ
C1JRRiCU!_ARi3A E EFï 1a FASE ,ýFt3ý4ýý7

PItáRtýý E NO7'13RNO

1ý
TOTALDEAiJLAS

..----ýý---

--9368 6rvacóés
---------

-
Redação será trabalhada ean Ltneva à°rersaan�~<

CONsE? H0
r1"TMÀ+., filF

i:DUCAGÃO

APROVdti}íB s'Et

emo 15

GS 100
`_`

100
' 100 30C

01 20 -------20
-- -

20
60

01 20 20 20
- 60

03 60 60 i 60

-

180

Ol 20

0 z0

01 20

*,aA z,uam aa snsversass serïéo traba39aae9 s em tadas as
discipláaras;'--

áíiskória Cne 0
*'

e ogra a de .
sergipe eomgatia;na as

pro raonas si Ig' d'EK

20 60

2Q
60

20 60

c rs rra c
ãneagrafra, t-esiyesirvaxarcarte;; Á;ý

-
Ilístbr"sa e

Co3gkuraAfrae-I$rasióeira ý
Inelfgena.serAo artinistradsas ern todo o carriceata

escotar, eslrec9aPmerete ene Arte e
V -A Música será trabaihada na

ddscipíina Art e;
U3 -

0
F,easüsnI8c8ig8oso terá oferta

obrigatórëa para a es tco a e raa9rãcuHa
oga{a2iva para os alnoos,VII --

A.
Educação Aanbieae6aa! serã abordada

eoaaaa
tema

transversa3, raen êrifase nas
disciPiiBeas Geografia cýiência

I/tlà-(òconteudoearrécMar'"Estardbss b Id
11

0 r e psos abraaattendey o arrocesso de.cxrveEheýirsaaýn9a e n vatný;-ý..na� ,z


