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1
-

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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ENSINO FUNDAMENTAL
-

EJAEF ll

2a F E

(Resolução Normativa n°.

003/2010//CEB/CNE)

( RasOiuçáO Normatìva n°

002/2013//CEE/BE)
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Aracaju
-

Sergipe
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1--
CONCEPÇÃO E FUNDAMENTOS DA EJA

EI
--

BASE LEGAL

Ilé UNIDADES EXECUTORAS

1V
-

JUSTIFICATIVA

V
-

C}EJETIVC3S

V1
--

REQUISITOS DE ACESSO

VII
-

ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS

VIII
-

DURAÇÃO, CARGA HORÁRIA E DIAS LETIVOS

IX -

OPERACICàNALSZAÇfiii

FORMAS DE
t3PERACICàNALIZAÇÃO

FORMAS DE
ORGANIZAÇÃO

®
ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS

COMPOSIÇÃO DAS TURMAS

X
--

MATRiCULA

XI
-

CLASSIFICAÇÃO

XII
-

SISTEMA DE
AVALIAÇÃO

XIII
-

PROMOÇÃO E
RECUPERAÇÃO

XIV
-

CIRCULAÇÃO DE ESTUDOS

XV
-

CERTIFICAÇÃO

XVI
-

ESTRUTURA CURRICULAR

XVII -

Cïah/9PETÊNCIASIHAEELtGiADES ESPECÌFICAS DE CADA DISCIPLINA

(Referencial
Curricular(SEED)
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1
®COtVCEEÇÃQ

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 uma plena padic,pação
na sociedade. Além do mais, é um

poderoso

argumento em favor do desenvolvimento
ecológico sustentável, da democracia,

da
justiça,

da igualdade enire os sexos, do desenvolvimento socioeconômrco e

científico, além de um requisito fundamental para a
construção

de um mundo

onde a violência cede
iugar ao

diálogo
e à cultura de

paz baseada na
jastiça.

(Declaração
de

r-tamburgo sobre a
Educação

de Adultos, de 1997, da qual o

Brasil é
signatário)

A
Constituição Federal tornou a

educação
um

princípio e uma
exigência tão

básica 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
primeiro dos direitos sociais listados no art. 6" da

Constituição
como também ela é um direito civil

político. Sinalizada na
Constituiçãc

e

explicitada na LDB a
Educação

Básica torna-se, dentro do art. 40 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 Ensino 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.='ncentivar o

leitor de livros e das mCrltiplas linguagens visuais
juntamente com as dimerrsdes

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

tem diante de si
pessoas maduras e talhadas

por experiências mais
fongas

de

vida e de trabalho. Pode-se dizer
que estamos diante da

função equalizadora

da EJA. (CURY, Parecer CNE N°
11/2000).

A
Constituição Federal do Brasìi

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, art,

205) Retomado
pelo art. 2° da LDB,

este
principio abriga

o
conjunto das

pessoas e dos educandos como um universo de

referência sem
limitações. 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

postulados gerais transformados em direito do cidadão e dever do Estado até mesmo no

ãmbito
constitucional, fruto de

conquistas e de lutas sociais. Assim, o art. 208 é claro:

O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a

garantia
de:

1- ensino fundamental
obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua

oferta
gratuita par-a todos os que a ele não tiverem acesso na idade

própr¿a�a

(Art 208 da Con t t

"

s r durço, rea
açao da Emenda Constrtucronal n°

14196).
2
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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 nfveis do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, prevista
na

seção
V

capítulo
lì da Lei de Diretrizes e Bases da Educacional (Lei 9394/96).

A
organização

curricular 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. (Referencial

Curricular/SEED)

Nos cursos oferecidos em nível do Ensino Fundamental , o desenvolvimento de

habilidades e
competências incorpora-se

à
prevalência

dos
aspectos qualitativos

da

aprendizagem
sobre os quantitativos,

de modo
que

o
jovem

e o adulto
sejam sujeitos

do

aprender
a

aprender,
num contexto da

construção
da cidadania, fomentadora da

emancipação
e de direitos.
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11
-

BASE LEGAL

Constituição
Federal

Lei de Diretrizes e Bases da
educação

Nacional
(LDB 9394/96)

Portaria 7717/2011/GB/3EED

Portaria 0602/2013/GS

Resolução 002/2010/ CEB/CNE

Resolução 003/2010/CEB/CiVE

Resolução 007/2010/CEB/CNE

Resolução 001/2012/CEE

Decreto Federal 5.840/2006

Resolução Normativa n°
002/2013//CEE
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I1i- UNIDADES EXECUTORAS

ý
Unidades de Ensino da Rede Estadual

(Urbanas
e

Rurais).

ý Unidades de Ensino da Rede
Municipal (prefeituras conveniadas)

autorizadas
pelos

Conselhos de
Educação competentes

ý
Sistema Penitenciário
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IV-
JllS1°IFECAT1VA

As
transformações que vêm ocorrendo na sociedade

contemporânea em virtude

das
exigências da economia

globalizada, do
compromisso com a

reinserção dos
que se

encontram em
situação de

privação de liberdade e dos
avanços científicos e

tecnológicos, têm
implicações diretas na multiformidade de

inserção sóciopolíticocultural
e na

reorganização do mundo do trabalho.

A necessidade de contínuo desenvolvimento de
capacidades e

competências para
enfrentar essas

transformações alterou a
concepção tradicional de

Educação de Jovens
e Adultos.

Q
que anteriormente se denominava

"Supletivo", indicando uma tentativa de

recuperar o
tempo perdido ou substituir de forma

compensatória o ensino
regular, hoje

ë
concebido como

Educação de Jovens e
Adultos, pressupondo uma

compreensão de uue
em todas as idades e

épocas é
possível se desenvolver e constituir

conhecimentos,
habilidades, competências e valores

que transcendam os
espaços formais da

escolaridade e conduzam à
realização de si e ao reconhecimento do outro como

sujeito.

Para inserir nesse
contexto, o

contingente plural e
heterogêneo de

jovens e
adultos

que não tiveram
escolarização na idade

própria, aos
que buscam a

integração da
educação

profissional/formação inicial e continuada com o ensino fundamental e inclusiveaos
que se encontram

privados de
liberdade, a Secretaria de Estado da

Educaçãooferece uma modalidade de ensino
fundamental, adequada às

características e
pecuEiaridades dos

interessados, na
perspectiva do

compromisso para a
elevação dosíndices de escolaridade e inclusão social.

d curso de
Educação de Jovens e

Adultos, em nível
fundamental, busca

enc.aminhamentos
que atendam as novas

exigências para a
formação do cidadão e otorne

participante ativo da sociedade.
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V
-

OBJE°fiVQS

O curso de
Educação de Jovens e Adultos, em nível do Ensino Fundamental, tem

por objetivo oferecer uma nova oportunidade de
certificação

a
jovens

e adultos, aos
que

buscam a
integração

da
educação profissional/formação

inicial e continuada e, inclusive

aos
que

se encontram privados de liberdade, com a finalidade de:

garantir
a oferta do Ensino Fundamental

àqueles que não tiveram acesso ou

prosseguimento de estudos na idade
própria;

®
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;

ý
garantir

o direito de
certificação

do Ensino Fundamental ao
participante do curso, de

forma que possibilite o
prosseguimento de seus estudos em nível Médio;

®
promover a

formação
do

profissional para adaptar-se
as

modificações
do mercado de

trabalho
que decorrem da

evolução do conhecimento técnico;

contribuir
para a

formação
de

profissionais que desenvolvam as
competências

necessárias ao trabalho, incluindo valores humanos;

®
assegurar a

reinserção dos
que se encontram

privados de liberdade nas unidades

carcerárias do nosso Estado;

ý
sistematizar uma

proposta educacional
apropriada para uma clientela

jovem
e adulta,

levando em conta a diversidade dos
grupos sociais e reconhecendo seus elementos

como essencialmente
trabalhadores, engajados ou não no mercado de trabalho.
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YI
-

REQUlSIi"OS DE ACESSO

Idade mínima de 15
(quinze) anos

completos;

apresentação de documento
que certifique

a conclusão do ensino fundamental na 1a

Fase ou de estudos
equivalentes, ou ainda documento

que comprove estar cursando

qualquer ano do ensino fundamental;

aferição
e reconhecimento de

competências adquiridas em
processos formatïvos

extra-escolares, para candidatos
que não

puderem comprovar estudos
anteriores,

mediante
ava(iação de conteúdos

significativos da base nacional comum do ensino

fundamental, especificamente do 6° ao 9° ano, a fim de verificar o nívei de

escolaridade em
que se

encontram;

ý a
veríficação do nível de

aprendizagem do candidato será feita mediante a
aplicação

de testes
que serão elaborados e

aplicados pela unidade
executora, a

quem compete
analisar e

divulgar os resultados.
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-
ES1"RATÉGI.AS OPERACI® AIS

A fim de
operacionalizar

os
propósitos da EJAEF II 2a Fase, a Secretaria de

Estado da
Educação procederá com as

seguintes estratégias:

identificar anualmente, junto aos
órgãos de

pesquisa e estatística, as áreas de

concentração
de

população jovem e adulta
que não concluiu as 04

(quatro)

últimas séries do Ensino Fundamental;

2. identificadas as áreas de necessidade de
atuação, em

articulação com as

Diretorias de
Educação, Coordenação Pedagógica

do Sistema Prisional, orientar

as Unidades de Ensino da Rede Estadual
para que implantem EJAEF II 2a Fase;

3. articulando-se com as Prefeituras
Municipais, propor celebração

de convênio de

parceria implantar a
Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental

Segunda Fase;

4. orientar as Diretorias de
Educação e as Prefeituras conveniadas e a Coordenacão

Pedagógica das Unidades Carcerárias
para que formem

equipes de
coordenação

e controle;

5,
produzir e distribuir instrumentais necessários

para a
implantação, execução,

acompanhamento e controle do
Projeto;

6.
planejar e executar

cursos, encontros, reuniões, seminários, simpósios e outras

atividades
que visem

orientar, capacitar e/ou reciclar os
profissionais envolvidos

na EJAEF II 2a Fase:

7.
supervisionar, de forma contínua e

sistemática, a
execução

do
Projeto;

8.
divulgar as

ações executadas.
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VI(I
-

DllýAýÁ®g ýAýGA Fi®RÂRIA E DIAS LETIV®S

A EJAEF II 2a Fase tem uma
carga horária total de 1.620

(mil seiscentas e vinte

horas)
a serem trabalhadas em 400

(quatrocentos)
dias

letivos, com
duração de 02

(dois) anos.
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IX
-

OPERAC1®NALIZAÇÃO

A Educação
de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental 2a Fasê, será

operacionalizada
em 02 (duas)

formas de funcionamento
-

EJAEF II 2a Fase/Modular e

EJAEF II 2a Fase/Seriado
-

de forrna a atender as necessidades educacionais da

população jovem
e adulta

que
não teve oportunidade

de concluir as 04 (quatro)

sérïes/anos finais do Ensino Fundamental.

FORMAS DE OE'ERAOIONAEizACÃo

Na EJAEF !I 28 Fase/Modular o aluno, em cada módulo cursado, elimina

disciplinas que compõem
a Base Nacional Comum da

Segunda
Fase do Ensino

Fundamental, não havendo equivalência
entre as

etapas
e os anos do ensino

fundamental ofertados num curso regular.

A EJAEF 11 21 Fase/Seriado possibilita
a equivalência

de estudos, tendo

em vista
que

cada etapa cursada corresponde
a um dos anos do Ensino Fundamental

ofertado num curso
regular.

a
FORMAS DE

ORGANIZAÇÃO

A EJAEF !I 2a Fase, independente
da modalidade, encontra-se

organizado
em

Etapas, correspondendo
cada

etapa
a 01 (um)

semestre letivo.

ORGANIZAÇÃO
DAS ETAPAS

A
Educação

de Jovens e Adultos
-

2a fase do Ensino Fundamental
-

está

estruturada em 04 (quatro) etapas.

Cada
etapa tem

duração
de 01

(um) semestre, equivalente a 100
(cem)

dias

letivos, com
jornada diária de 04

(quatro horas), totalizando 400
(quatrocentas horas),

que serão trabalhadas em 20 (vinte) semanas letivas.

A
carga

horária semanal do
Projeto será de 20 (vinte horas), de

segunda
à

sexta-feira.

Com
jornada diária de 04

(quatro) módulos-aula de 60 minutos.
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Na EJAEF II / 21 FASE
-

Modular os conteúdos trabalhados corresponderão:

Primeira
Etapa

-
6° e 7° anos

s
Segunda Etapa

-
8° e 9° anos

W
Terceira e Quarta Etapas

-
6° ao 9° anos

CC)MPOSIGP,O DAS TURMAS

As turmas serão compostas por,
minimo de 25, máximo de até 30 alunos.

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.
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X
-

MAÌRIGi1LA

A EJAEF I! 2a Fase destina-se aos jovens
e adultos que comprovem

ter

concluído a Primeira Fase do Ensino Fundamental, ou
que

demonstrem domínio de

conhecimentos correspondentes
a esta fase de ensino.

Para
ingresso

em
qualquer das Etapas

da EJAEF II 21 Fase será
exigida

a

idade mïnima de 15
(quinze)

anos completos no ato da matrícula.

Na EJAEF II(Modular é permitido ao aluno solicitar matrícula na 1a 3a e 4a

etapas
tendo em vista

que
esta estrutura do

Projeto exige
ordem de

sequência
da 1°

etapa.

Na forma Seriado o aluno deverá ser matriculado respeitando-se a ordem de

sequência das
etapas, na

seguinte conformidade:

serão matriculados na 1a
Etapa alunos

que comprovem
ter concluído o 5°

ano do Ensino Fundamental
Regular,

ou estudos
equivalentes;

® serão matriculados na 2a
Etapa alunos

que comprovem ter concluído o 6°

ano do Ensino Fundamental
Regular,

ou estudos
equivalentes;

® serão matriculados na 3a
Etapa alunos

que comprovem ter concluído o'°

ano do Ensino Fundamental
Regular, ou estudos

equivalentes;

5 serão matriculados na 43
Etapa alunos

que comprovem ter concluído o 8°

ano do Ensino Fundamental
Regular, ou estudos

equivalentes.

A matrícula do aluno será efetuada em
documentação específica da EJAEF ii

2° Fase

Na mesma Unidade
Executora, o aluno terá

assegurada a matrícula em
etapa

posterior a
que estiver cursando.

A título
provisório, com prazo de validade de 30

(trinta) dias, a Unidade

Executora
poderá aceitar Atestado em

papel timbrado ou
carimbado, e devidamente

assinado
pelo diretor ou

responsável pela Unidade
Executora, até

que o documento

oficial
seja expedido.

Em se tratando de
solicitação de matrícula com

Atestado, neste deve constar

ínformações sobre a vida escolar do aluno e
indicações sobre a

série, ou
etapa em

que o

mesmo deve ser matriculado.

Nos casos em
que o aluno, através de

documentação, não
consiga comprovar

a conclusão das 04
(quatro) séries(anos iniciais do Ensino Fundamental

Regular, ou

estudos
equivalentes, este fará a

inscrição para ser submetido a testes ;dë
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ciassificação/reclassificação
a fim de que a Unidade Executora

possa verificar se o

candidato à matrícula está
apto, ou não, para

cursar a
segunda

fase do Ensino

rundamentai.

Inscrito
para

os testes de
classificação/reclassificação,

o aluno somente será

matriculado
após a análise dos

respectivos testes.

Quando se tratar de matrícula
para

a EJAEF/Modular, verificando
que o

candidato domina os
objetivos previstos para a primeira fase do Ensino Fundamental, a

matrícula
poderá ser efetuada na EJAEF fl 2a Fase/Modular na 11, 3a ou 4a etapas, com

exceção
de alunos oriundos de outra Unidade Escolar

que já tenha cursado a 13
etapa.

Tratando-se de matrícula
para a EJAEF II 2a

Fase/Seriado, verificando
que

o

candidato domina os
objetivos previstos para

a
primeira fase do Ensino Fundamental, a

matrícula deverá ser feita na
primeìra etapa, respeitando-se, obrigatoriamente, a

sequência das
etapas.

Sendo o candidato à matrícula
portador de Histórico de Vida Escolar

que

demonstre ter o candidato à matrícula concluído séries/anos correspondentes à
segunda

fase do Ensino
Fundamental, a matrícula na EJAEF II 2a Fase/Seriado

respeitará a

equivalência de estudos estabelecida neste
Projeto.

Quando o candìdato à matrícula for
portador de Histórico de Vida Escolar

que

não
seja claro às séries/anos ou estudos

realizados, a Unidade Executora deverá solicitar

orientação aos
órgãos de

coordenação do
Projeto. Não

conseguindo dirimir a dúvida, a

Unidade Executora submeterá o candidato a testes de
classìficação/recEassìficação para

que Uassa identificar o nível de
aprendizagem em

que o mesmo se encontra.

Caso o candidato à
matrícula, submetido à testes de

classificação/reciassïficação não demonstre
condições de

freqüentar a EJAEF lì 2a
Fase,

o mesmo será orientado a submeter-se aos testes de
classificação/reclassïficação da

EJAEF 111 Fase.

Submetido a testes de
classificação/reclassificação e obtendo êxito, a matrícula

do candidato a EJAEF II 2a
Fase, na modalidade

seriada, somente
poderá ser feita na 1a

etapa.

Em
qualquer dos

casos, decorridos 30
(trinta) dias letivos do início das aulas, a

matrícula somente será efetuada
quando o aluno

apresentar documento de transferência

'em curso".

Em
qualquer das modalidades da EJAEF II

2aFase, a matricula na
etapa

poderá ser em todas as
disciplinas, ou em

parte delas, tendo em vista a
possibilidade:dë
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o candidato à matrícula
já ter eliminado

determinada(s) disciplina(s) através de Exames

Supletivos.

Quando se tratar de matrícula
parcial na

etapa, por se tratar de
eliminação

de

disciplina(s) através de exames ou cursos de
suplência, o candidato à matrícula deverá

comprovar, documentalmente, já ter eliminado a
disciplina(s) motivo

darejeìção.
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Xi
-

cLASSwF[CAçÃ®/RECLASSIFICAçÃ®

Os testes de
classificaçãoíreclassificação

são instrumentos formais adotados

para verificar o nível de
aprendizagem dos alunos

que, sendo
escolarizados, não

comprovem, através de documento de Histórico da Vida
Escolar, o nivel de escolaridade

em
que se encontram.

Abordando conhecimentos
previstos na Base Nacional Comum

para a
primeira

fase do Ensino
Fundamental, os testes de

classificação/reclassificação serão
compostos

por questões que estabeleçam relação direta com os
objetivos terminais

previstos para
o

quinto ano do Ensino Fundamental
Regular, ou estudos

equivalentes.

0 alcance dos
objetivos será

expresso em notas numa escala de zero a dez.

Serão considerados
aptos para ingressar na EJAEF II 2a Fase os candidatos à

matrícula
que, submetidos a testes de

classificação/reclassificação demonstrem ter

atingido os
objetivos previstos para a

quinto ano do Ensino Fundamental
regular, ou

estudo
equivalente. Em termos de

notas, deverá o candidato à matrícula
atingir nota

mínima de 5,0 (cinco)
em cada

componente curricular avaliado.

Os testes de
classìficação/reclassificação serão elaborados

pelas unidades

executoras, a
quem compete fazer a

correção e análise dos resultados.

Com o
objetivo de se manter um

padrão de
qualidade, as unidades

executoras,

quando da
elaboração dos testes de

classificação/reclassificação seguirão parâmetros de

referência a serem definidos
pela Coordenação Central da SEED.

Após análise dos
resultados, os testes de

classificação/reclassificação serão

arquivados nas
respectivas pastas individuais dos

alunos, devendo
cópias do documento

de
apuração geral ser afixado em local de fácil acesso dos candidatos

que foram

avaliados, e suas
originais arquivada pela unidade executora.
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Xi1
-

SISTE A DE
AVALIAÇÃO

A
avaliação é

parte integrante do
processo

pedagógico, onde o
que se

pretende é considerar os diversos saberes envolvidos nos
proCessos reais de

aprendizagem para a tessitura do conhecimento.

A
avaliação ocorrerá em

processo, mediante diversas
estratégias de medidas

educacionais, sendo utilizada
para diagnosticar o nível de

aprendizagem do
aluno,

bem como
apurar o seu

desempenho a
partir das

competências definidas
para cada

disciplina.

Com vistas a verificar o alcance dos
objetivos previstos em cada

etapa, o aluno

será
sistematicamente

avaliado, sendo seu
desempenho medido e

expresso em

notas, numa escala de valores de zero a dez.

Em cada
disciplina serão atribuídas 02

(duas) notas
que tirada a média

aritmética, resultará na média final.

As notas não se limitarão ao resultado de um único instrumento de
medidas,

mas, ao
contrário, refletirão a

apuração de toda
pontuação atribuída ao aluno durante

a
etapa.

Todas as notas atribuídas ao aluno serão
sistematicamente

registradas pelo

professor, em
instrumento destinado

para tal fim.

Serão atribuídas notas em todos os
componentes

curriculares, com
exceção de

Ensino
Religioso, no

qual o aluno terá a
freqüência estimulada

pela Unidade

rÂxecutora.

A EJAEF II 2a 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
avaliação 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.
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{?
professor deverá

sempre usar como referencial os
objetivos previstos para

cada
etapa do

Projeto.

A
partir desses

objetivos, será
possível verificar o

quanto o aluno está
próximo

ou não de cada um
deles, e o

quanto precisará fazer
para chegar lá, caso ainda

esteja longe
do

objetivo.

Evidentemente não será a
partir de uma única

situação de
avaliação que o

professor chegará a esta
conclusão, mas sua

observação cuidadosa facilitará a

conclusão sobre o
que falta a esse aluno.

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 convlvem.

O
procedimento habitual do

professor durante todo o
tempo de

trabalho, deve

ser:
ensinar, avaliar,

planejar, recomeçar, reforçar os
pontos onde houve

dificuldades.

enfim, verificar e
propor constantemente novas formas de trabalho.

É dessa maneira
que a EJAEF fl 2a Fase conceitua o trabalho com

jovens e

adultos, utilizando o
que se chama

avaliação diagnóstica. Ou
seja, a

partir do

diagnóstico inìcial, propõe a forma de
aprendizagem e,

continuamente, vai realizando

diagnóstico da
situação e se

programando para atender às
necessidades do aluno.

Não
significa dizer

que o
planejamento deve ser

individual, voltado
para cada

aluno. Na
proposta de

trabalho, o
professor também deve levar em conta

momentos

diversificados de
atividades,

oferecendo, assim, apoio àqueles que precisarem,
mesmo

porque não será durante todo o
tempo que o aluno

precisará de
atendimento

diferenciado; haverá
momentos, durante esse

período, em
que ele

participará em

igualdade de
condições com o resto do

grupo e, às
vezes, em

melhores
condições.
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Xlii
®

PROMOÇÃO E
RECUPERAÇÃO

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, média 5,0

(cinco), exigida para

promoção.

ý
ýECIlPERACÃý

A
Recuperação da

Aprendizagem constitui
mecanismo colocado à

disposição
dos alunos

pela Escola e
pelo(s)

professor(es) da turma ou
disciplina para garantir a

superação de
dificuldades

especificas encontradas
pelo aluno e/ou

identificadas
pela

Escola e/ou
educadores durante o

processo de

ensino-aprendizagem e
poderá

ocorrer:

de forma
continua, 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

etapaísérie e
que constituem

condições
indispensáveis

para o
progresso do

aluno, com
sucesso, na

próxima
etapa de

escolaridade.

A
recuperação final será

destinada aos alunos
que não

atingiram os
requisitosm[nimos

para
aprovação, será

realizada
após o

cumprimento da
carga horáriamínima

destinada à
etapa e dos dias letivos

previstos no
Calendário

Escolar.
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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 final,

observando o mínimo estabelecido no
parágrafo anterior, deverá ser

regulamentada

no
Regimento Escolar.
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XIV
-

CIRCULAÇÃO
DE ESTUDOS

A
circulação

de estudos ocorrerá da EJAEF II 21 fase seriado
para

o ensino

regular
e vice-versa,

Na EJAEF I!, o aluno
que eliminar

integralmente uma
disciplina poderá

inclusive, ter seus estudos
aproveitados, independentemente de

avaliação.

Com o
objetivo de

possibflitar o
agrupamento dos alunos e a

circulação
de

estudos, a EJAEF fl ;21 Fase, na forma seriada, apresenta a
seguinte equivalência

entre
etapas/séries:

Primeira Etapa
=

6° Ano

Segunda Etapa
= 7° Ano

Terceira
Etapa

=
8° Ano

Quarta
Etapa

=
9° Ano

Na EJAEF II/ 2a FASE
-

Modular os conteúdos trabalhados
corresponderão :

Primeira
Etapa

-
6° e 7° Anos

Segunda Etapa
-

8° e 9° Anos

Terceira e Quarta
Etapas

-
6° ao 9° Anos
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XV
-

CERTIFICAÇAO

A
expedição

de certificados de conclusão do curso compete às unidades

escolares das redes estadual e
municipal,

com
exceção

do Sistema Penitenciário,

que ficará a
cargo

do setor
competente

da SEED.

Será conferido ao aluno
que concluir o Ensino FundamentallEJ,4EF IE o

certificado de conclusão de estudos.
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XVI
--

ESTRUTURA CURRICULAR

1. OBJETIVOS DA PROPOSTA C tJRR9Cl1LAR

A
Proposta

Curricular da EJAEF II 2a Fase
-

a
partir

da concepção
de

currículo citada, em
que

se dá ênfase às
experiências significativas

de

aprendizagem
com base nos conteúdos

-
pretende

construir um
processo

de

integração
entre os

objetivos,
a clientela, as

estratégias
e os conteúdos. Isto

significa que,
nesse

processo
de

integração,
levar-se-á em conta a

compatibilização
entre:

* clientela
-

suas características, necessidades e interesses;

*
estratégias

-
entendidas

pela seleção, organização
e

adequação
dos meios

instrucionais e técnicas ao aluno e ao conteúdo de valores;

* conteúdos
-

conhecimentos, informações
e dados.

Daí, pode-se definir a
proposta curricular da EJAEF II 2a Fase como:

* um
processo onde estão

organizadas e
sequenciadas, mediante critérios

técnico-científicos, as
experiências de

ensino/aprendizagem julgadas

necessárias aos
objetivos educacionais

previstos na EJAEF II 2aFase.

E os
objetivos educacionais

para os
quais se orienta a

proposta

curricular desdobram-se em dois:

6 EJAEF II 21 Fase
enquanto Educação de Jovens e Adultos do Ensino

Fundamental, com a
seguinte pretensão:

levar o aluno
adulto, já portador de considerável

bagagem adquirida na

escola do trabalho e da vida, a sistematizar e ordenar
aptidões e

conhecimentos estabelecidos no currículo oficial como um mínimo a
exigir

de

qualquer pessoa que se
pretenda educar a nível de Ensino Fundamental.



f

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇ6iO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SERVIÇO
DE EDUCAÇÃO

DE JOVENS E ADULTOS

EJAEF 14 2a Fase, enquanto suprimento,
com a seguinte pretensão:

-
fazer com que

através do desenvolvimento de todas as matérias que

compõem
o Projeto, sejam

mobilizadas e estimuladas incessantemente,

em todos o seu
público,

as
capacidades

de observação, reflexão, criação,

discriminação
de valores, julgamento, comunicação,

convívio, cooperação,

decisão e
ação.
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XVII
-

COMPETÊNCIAS/F1A ILIDADES ESPECÏFIGAS DE

CADA DISCIELlNA

LINGUA PORTUGUESA

®
Alcançar

o
significado e as

conseqüências
dos fatos e relacioná-ios

tomando como base
experiências vividas e textos lidos.

®
Apropriar-se da

língua portuguesa como veículo de
interação dialógica,

processando diferentes
tipos de

mensagens nas
quais os usuários devem

expressar idéias de modo
estruturado, coerente e claro, conforme os

diferentes
gêneros texiuais.

®
Conhecer as características dos

gêneros textuais, segundo
o conteúdo, a

construção composicional e o estilo.

®
Desenvolver nos alunos uma

interação autônoma e ativa nas
situações

de

interfocução, leitura e
produção

de diferentes
gêneros textuais.

*Determinar o
significado das

palavras, identificando entre elas

semelhanças, diferenças, oposições.

®
Dominar

linguagens (verbal e
não-verbal).

* Entender a (ntencionalldade discursiva.

ý
Entender as

relações morfossintáticas, observando a sua
importância para

a
produção de sentido.

*
Identificar as variedades

linguísticas da
língua, reconhecendo o seu devido

valor, rejeitando preconceitos.

*
Inferir sentidos de um texto.

ý Ler textos de diferentes
gêneros.

®
Organizar o texto de forma

coesa, coerente, visando à
Organização

sistemática das idéias em um texto.

*
Produzir textos de diferentes

gêneros.

*
Produzir textos orais e

escritos, discernindo-os da variedade culta e

não-culta.

®
Reconhecer a finalidade e as

particularidades dos diferentes
gêneros

textuais
que circulam socialmente

para utilização no contexto
adequado

®Reconhecer a
língua como um fenômeno de natureza

histórica, cultural,

social e em constante
evolução.

ý
Reconhecer a

língua como um mecanismo de
aquisição da cidadania

plena
e de

integração social.

W
Reconhecer as várias vozes de um texto, a

partir da
identificação das

marcas
linguísticas da

enunciação.

ý
Reconhecer e

usar, produtiva e
autonomamente,

estratégias de

textualização do discurso
descritivo, narrativa e

argumentativo na

compreensão e na
produção de textos.
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Reconhecer o caráter histórico, heterogêneo, variável e sensível do léxico

aos contextos de uso, observando também as influências da cultura

africana e
indígena

no universo vocabular.

Reconhecer, em textos de diferentes
gêneros, marcas de variação

lingüística (geográfica, histórica e
sócio-cultural) que

denotam o locutor e o

interiocutor de um texto.

+ Relacionar a
linguagem

não-verbal à
linguagem verbal;

* Utilizar os conhecimentos sobre as
particularidades dos diferentes

gêneros

e modos de
organização

discursiva
para

a
produção

de textos,

adequando-osaos diferentes contextos de
produção, circulação

e
recepção.

®
Valorizar as variedades do

português brasileiro como elemento de

identidade cultural, apontando também as nomenclaturas afro-brasileiras e

indígenas como constituintes dessa identidade.

*
Apropriar-se da

língua portuguesa
como veículo de

interação dialógica,

processando diferentes
tipos

de
mensagens

nas
quais

os usuários devem

expressar ideias de modo estruturado, coerente e claro, conforme os

diferentes
gêneros textuais.

*
Formular

hipóteses a
respeito de texto, a

partir da
apresentação gráfica, do

título do texto, do
gênero

ou
tipo, do autor;

*
Reconhecer a

língua como um mecanismo de
aquisição da cidadania

plena

e de
integração social.
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* Produzir narrativas, biografias
e entrevistas.

*
Adquirir repertório linguístico,

fazendo relação
entre espaços, esportes,

ocupações
e meios de transporte

do Brasil e de outros
países.

*
Ampliar

o conhecimento sobre
linguagem

construído em
língua màterna,

por
meio de

comparações
com a

língua estrangeira.

*
Comparar

os hábitos das
pessoas

durante determinados
períodos

da vida

como infância e namoro, por exemplo,
com os dos dias atuais.

*
Compreender

o
significado

de termos utilizados na área de informática e

em
aparelhos

eletrônicos.

=
Compreender

textos de diferentes gêneros
e temáticas.

+ Conhecer monumentos históricos, culturais e de lazer de diferentes países,

através da
pesquisa.

Cumprimentar
as

pessoas.

* Dar
informações quanto

à
localização

de
espaços

e
pessoas,

utilizando as

preposições
de

lugar.

* Descobrir
alguns países

falantes de
língua inglesa,

localizando-os no
mapa

do mundo.

* Descrever
ações

habituais.

* Descrever
ações que estejam

acontecendo no ato da fala.

* Desenvolver habilidade oral e escrita usando os verbos ser, estar e ter.

*
Dialogar

sobre
ações

do
presente

e do
passado.

*
Dìstinguir

os alimentos e bebidas saudáveis dos não saudáveis.

*
Expressar previsões

e
planos para

o futuro.

ý Fazer
perguntas

e dar
respostas,

em
inglês,

sobre a
identificação

de nome,

idade, origem
e telefone.

* Fornecer e obter
instruções.

* Identificar os hábitos alimentares em diferentes culturas.

* indicar
posse

com o caso
genitivo

e com os
adjetivos possessivos.

* Inferir o tema ou assunto
principal de um texto.

*
Interpretar e analisar textos de livros, jornais

e revistas
que

abordem o

racismo e a luta dos
negros pelos seus direitos.

* Manusear
adequadamente o dicionário em busca dos

significados de

palavras do texto.

*
Opinar

e comentar sobre temas discutidos em classe.

g
Perguntar

e
responder

sobre
habilidade, capacidade e

permissão, usando

o verbo CAN.

* Reconhecer
comemorações que

ocorrem em datas e de modos diferentes

em diferentes
países e culturas.

* Reconhecer os sons e associá-los às letras do alfabeto.

w
Reconhecer

palavras estrangeiras em nomes de
lugares, marcas de

produtos, equipamentos, jogos, Internet etc.

ý
Relacionar os diferentes

espaços
de lazer às atividades

que neles se
pQde

praticar.
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* Relacionar
personalidades às suas

invenções.

* Solicitar e fornecer
informações

no
tempo presente.

* Traduzir e analisar letras de músicas de diversos
gêneros que,

dentre

outros temas, abordem
questões étnicoraciais.

* Usar o verbo COULD
para

indicar
capacidade e/ou habilidade no

passado.

* Usar os números cardinais
para

falar sobre idade, horas, preço
etc.

® Utilizar a
língua inglesa

como ferramenta de acesso e
diálogo

com

informações, tecnologias
e culturas.

* Utilizar o texto
para explorar vocabulário e estruturas

gramaticais, além da

leitura e
compreensão

do mesmo.

® Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na
produção

oral e escrita

em
língua inglesa.

gi Utilizar recursos
lingüísticos para

ser
compreendido e

compreender os

outros, tanto na fala
quanto na escrita.

* Valorizar o conhecimento de outras culturas como forma de
compreender o

mundo em
que vive.
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ARTE

*
Apreciar as diversas

manifestações artísticas relacionando-as ao seu

contexto histórico.

®Apreciar, contextualìzar e entender o fazer artístico visando o
respèito

às

manifestações artísticas de outras
civilizações.

ffi
Conhecer as

manifestações artísticas dos
grupos étnicos

negros
e

ïndígenas brasileiros nas Artes Visuais e na
Música, as suas características

e a
contribuição para

a
formação

e diversidade cultural do
país.

*
Descobrir a

importância do estudo da História da Arte e sua
contribuição

na

formação da cidadania.

®
Formar uma visão crítica e estética diante de novas

expressões artísticas

na
contemporaneidade.

ý
Perceber a

riqueza cultural dos diferentes
povos através da

pluralidade de

estilos encontrados nas
linguagens artísticas.

ý Ser
capaz de estudar a arte no

diálogo imprescindível com a História.
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EDt3ýýQAO
FÍStCA

*
Acompanhar

estruturas rítmicas com diferentes
partes

do
corpo

numa

construção coletiva;

* Adotar a
prática esportiva

como uma atividade
prazerosa

e como forma

saudável de
ocupação

durante o
tempo livre, reconhecendo a

importância

do futebol e futsal na
construção

da cultura brasileira;

* Adotar a
prática esportiva

como uma atividade
prazerosa

e como forma

saudável de
ocupação

durante o
tempo livre, utilizando o voleibol e o

basquetebol;

* Analisar a
espetacularização

do
esporte

a
partir

da discussão de como o

esporte ocupa espaço
na sociedade atual;

*
Analisar

alguns dos
padrões

de beleza, saúde e
desempenho presentes

no

cotidiano, e
compreender sua

inserção
no contexto sociocultural em

que

são
produzidos, despertando para o senso crítico e relacionando-os com

as
práticas da cultura

corporal
de movimento;

*
Analisar e vivenciar as diversas formas de

danças
culturais e suas

manifestações;

*
Apreciar esportes e lutas considerando

alguns aspectos técnicos, táticos e

estéticos, compreendendo as
regras

mais
complexas e as

estratégias
de

jogo;

* Combinar a
marcação

do ritmo com a
manipulação

dos
aparelhos (ritmo,

intensidade, velocidade, fluidez);

*
Compreender a influência social sobre "modelos" e

padrões de consumo

mercadológico do
corpo; perceber e refletir sobre a indústria da beleza e do

perfil de
corpo ideal

representado pela sociedade moderna;

*
Compreender as

alterações corporais individualmente e em
grupos,

considerando as
noções

de
esforço, intensidade e

freqüência por meio de

planejamento e
sistematização de suas

práticas;

Compreender o desenvolvimento das
capacidades físicas a

partir da

percepção
da individualidade

biológica;

e
Compreender os benefícios da atividade física na melhoria da

qualidade de

vida;

Conhecer as Artes Marciais existentes e seus
princípios;

g
Conhecer as lutas Boxe e Luta

Livre, suas
origens, características e

benefícios.

*
Conhecer os limites e as

possibilidades do
próprio corpo de forma a

poder

controlar atividades
corporais com autonomia e a valoriza-las como recurso

para manutenção da saúde;

ý Criar a
partir dos elementos da

dança coreografias, representações

populares e
teatrais;

Criar
jogos de

cooperação
e inclusão observando e discutindo as atitudes

acolhedora e solidária sem
distinção;
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*
Desenvolver através do

jogo
de handebol as

capacidades físicas e

habilidades
específicas da

modaEidade, aumentando assim seu
repertório

motor;

*
Diferenciar as atividades

aplicadas
em

brincadeira, jogo
e

esporte;

g
Diferenciar as

situações
de

esforço aeróbico, anaeróbico e
repouso;

* Discutir a
origem

da
capoeira pontuando os fatores

que demonstram
que

eia é uma
manifestação genuinamente brasileira; executar

alguns

movimentos básicos da
capoeira.

ý>=xecutar com habilidade e desenvoltura diversas formas de
expressões

corporais através da
ginástica aeróbica/localizada, em busca de uma

prática continuada fora do ambiente escolar;

ý
identificar as

diferenças
ou

semelhanças
dos

jogos populares praticados

nos diferentes
espaços (escola, bairro, cidade, estado) e

tempo (pesquisar

quais os
jogos seus avós, pais, tios, vizinhos, professores conhecem);

utilizar a sua criatividade na
construção

de
jogos;

ý
Identificar o Jiu Jitsu e o karatê como artes marciais diferenciadas e

partes

ainda da filosofia oriental de viver de modo
agradável, saudável

respeitando o
próximo.

ý
Identificar

quais os
objetivos transmitidos

pela Dança (Religioso, Ligados
a

Natureza,
Sexualidade}

em cada
tempo histórico;

®
Melhorar a consciência

corporal, aprendendo a avaliar e controlar os

movimentos em
situações adversas

(como de
cabeça para baixo ou em

suspensão);

*
Organizar jogos, brincadeiras ou outras atividades

corporais,

valorizando-ascomo recurso
para usufruto do

tempo disponível;

*
Participar da

criação e
execução de

coreografias simples;

*
Participar e valorizar as

danças pertencentes à sua
região;

*
Perceber o

próprio corpo e buscar
posturas e movimentos não

prejudiciais
nas

situaçóes do cotidiano;

*
Praticar atividades ao ar livre

respeitando o meio
ambiente, preseruando-o

nos momentos de lazer;

*
Refletir sobre a

importância da atividade física relacionada a uma

alimentação saudável
para obter uma melhor

qualidade de vida.

*
Saber diferenciar os contextos

amador, recreativo, escolar e
profissional na

prática esportiva reconhecendo e evitando o caráter
essencialmente

competitivo;

*
Utilizar os

jogos de salão como atividades
adequadas para ambientes

fechados, pequenos espaços, com uma
perda menor de

energia e um

ganho significativo para suas hablidades motoras finas e de raciocínio:
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CIE CBAS

Analisar a diversidade de seres vivos do nosso planeta,
estabelecendo

ligações
entre os Reinos existentes;

ý Analisar a mudança
das estações

do ano nos hemisférios;

ý Analisar as diferentes contaminações
da

água
e o

impacto gerado para
os

seres vivos;

*
Apilcar

o cálculo do número de massa;

®
Aplicar

o conceito de trabalho em
situações

cotidianas;

*
Aplicar

os cálculos da velocidade média e aceleração
em situações

reais;

® Caracterizar as etapas
de tratamento da

água
desde a captação

até a

chegada
nas moradias;

* Classificar os elementos da Tabela Periódica por
suas características;

w
Compreender

a Ciência como uma das formas de
produção

de

conhecimento, relacionada com
aspectos sociais, históricos, políticos,

culturais e econômicos.

*
Compreender a(mportáncia

da contribuição
da cultura indígena

e
negra

nas
práticas

sociais e ambientais, fomentando o respeito
e o

reconhecimento de tais
práticas

como formadoras da identidade do
povo

brasileiro.

*
i,ompreender

a
relação

entre
tecnologia,

conhecimento científico e

aplicações
na melhoria da

condição
de vida e suas implicações ambientais;

*
Compreender

as formas de
poluição

do ar e suas
consequências para

a

vida no
planeta;

*
Compreender

o
processo

natural de envelhecimento do corpo
humano

refletindo sobre as
limitações impostas

ao
organismo

e suas
implicações

sócio-cultuais;

* Conhecer as
doenças

sexualmente transmissíveis e métodos de

prevenção;

* !dentiflcar as
doenças

renais bem como os métodos de
prevenção;

* Conhecer os mecanismos de defesa do
corpo humano;

ý Converter medidas de
temperatura;

+ Converter unidades de medidas;

« Descrever a estrutura e o funcionamento do
coração;

* Descrever a
função

do sistema
esquelético;

ý Desenvolver hábitos e atitudes
pautados

num modelo de sustentabilidade

socioambiental.

ý Diferenciar as
glândulas

endócrinas e exócrinas
quanto

ao mecanismo de

açáo;

ý Diferenciar e relacionar os
tipos

de
espelhos

e lentes considerando suas

aplìcações práticas;

" Diferenciar fenômenos físicos de fenômenos
químicos;

* Diferenciar o
intemperismo

físico de
químico;

* Diferenciar os diversos
tipos

de matéria:
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Diferenciar os
grupos

de elementos químicos;

Diferenciar os planetas
do sistema solar quanto

a sua visualização;

Diferenciar os platelmintos
e nematódeos quanto

ao formato corporal
e

doenças
causadas;

ýDiferenciar os processos
de mitose e meiose, e a importância para

a

manutenção
das espécies.

Diferenciar os seres vivos quanto
forma de alimentação;

Diferenciar os
tipos

de
água quanto

a sua fonte de origem;

ý Diferenciar os tipos
de ligações químicas;

ý Diferenciar os tipos
de movimento;

ý Diferenciar os tipos
de ondas;

* Diferenciar os tipos
de reprodução (sexuada

e assexuada);

* Diferenciar os três tipos
de rochas quanto

a sua formação;

* Diferenciar os vírus dos seres vivos, considerando sua estrutura e

reconhecendo as
principais doenças

causadas pelos
mesmos, assim como

suas formas de contágio
e de

prevenção.

* Diferenciar substâncias de misturas;

*
Distinguir

as diferentes doenças
relacionadas ao sistema respiratório.

«
Distinguir

as estruturas internas da Terra;

*
Distinguir

as funções
do sistema nervoso central e

periférico;

*
Distinguir

asteróides de cometas.

*
Distinguir

os componentes orgânicos
e

inorgânicos que
formam os

ecossistemas;

*
Distinguir

os diferentes músculos no corpo
humano quanto

a sua estrutura

e função.

ý
Distinguir

os mamíferos quanto
ao

tipo
de desenvolvimento embrionário

que apresentam,

*
Distinguir

os
tipos

de
articulações

encontradas no
corpo humano;

*
Distinguir

os três estados físicos da
água,

bem como o mecanismo de

mudança
entre estados físicos;

*
Distinguir

os três
grupos

de moluscos
quando

aos
aspectos externos;

ý
Distinguir

os três
tipos

de solo explicando
suas

principais
características

para
o desenvolvimento das

plantas;

®
Distinguir

vacina de soro e seu mecanismo de
ação.

* Entender a
função

e
importância

dos métodos
anticoncepcionais;

* Entender e
aplicar

o conceito de
queda livre;

* Estabelecer
relações

entre o conhecimento científico e o conhecimento de

populações
tradicionais como os

povos indígenas
e

quilombolas.

+
Exemplificar

a
atuação

da
força centrípeta:

*
Explicar

a
diferença

existente entre cadeia e teia alimentar;

*
Explicar

a Lei da
Gravitação Universal;

®
Explicar

as
propriedades

do solo e sua
relação

com o desenvolvimento da

vida;

®Explicar
o ciclo

hidrológico
tendo em vista a ocorrência de chuvas, neve e_

granizo;
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®
Explicar

o movimento dos
planetas;

*
Explicar

os movimentos das
placas

litosféricas
comprovando

a sua

ocorrência.

* Identificar a
água

como substância
Imprescindível

a vida
participando

da

composição
de todos os seres vivos;

* Identificar a célula como unidade de vida, caracterizando sua estrutura e

seus
componentes;

w Identificar a estrutura externa dos
equinodermos;

* Identificar a
importância, para

a vida de determinados
organismos,

de

diferentes
estratégias

em
relação

à
água,

ao calor, ao frio e à luz.

ý Identificar as características de uma onda;

ý Identificar as características exclusivas
pertencentes aos mamíferos;

ý Identificar as características
que diferenciam as

plantas dos outros seres

vivos;

ý Identificar as
etapas

do método científico de modo a fazer uso do mesmo

na
promoção

de
pesquisas

e trabalhos.

gi
Identificar as

principais doenças causadas
por bactérias, sua

prevenção
e

seu
tratamento;

e Identificar as
transformações naturais sofridas

pela
matéria e

aquelas

causadas
pelas atividades humanas;

* Identificar as variáveis envolvidas na
realização

dos
movimentos;

*
Identificar e caracterizar os Reinos dos seres vivos;

*
Identificar o caminho

percorrido pelo
ar no

corpo humano e
perceber a

importância dos movimentos
respiratórios;

*
Identificar o mecanismo de

regulação hormonal;

*
Identificar o número atômico de cada elemento

químico;

ý
Identificar o sistema linfático e sua

função.

ý
Identificar os

componentes de uma corrente
elétrica;

W
Identificar os

componentes de uma
força;

®
Identificar os

grupos de anelídeos de acordo com sua estrutura
corpórea;

W
Identificar os

tipos de
degradação do solo e o

impacto ambiental
gerado;

*
Identificar os tratamentos caseiros

para o consumo da
água

a fim de evitar

doenças.

*
Identificar todos os

componentes estruturais de uma célula,

diferenciando-asde acordo com sua
função e

estrutura;

*
Identificar um

campo magnético;

*
interpretar a

função do atrito na
realização dos

movimentos;

*
Interpretar as Leis de

Newton, relacionando-as com
situações cotidianas;

w
interpretar gráficos representativos de

movimentos;

*
interpretar o

significado da
potência em

aparelhos elétricos:

*
Localizar elementos

químicos na Tabela
Periódica;

®
Nomear

compostos.

Perceber a
importância dos sentidos

para o reconhecimento do
ambiente;

®
Reahzar

experimentos de
identificação das

reações químicas;

ý
Reconhecer a

aplicação prática do uso dos elementos
químicos;
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* Reconhecer a
atuação

da
força/peso

sobre os
corpos;

® Reconhecer a estrutura das Briófitas e das Pteridófitas, assim como o seu

cicio de vida:

* Reconhecer a estrutura das
Gminospermas

e
Angiospermas,

identificando

suas
partes,

além da
função

e
importância

de cada uma delas;

* Reconhecer a estrutura de um átomo;

* Reconhecer a
função

do sistema
esquelético

e a sua
importância para

os

movimentos;

w Reconhecer a
importância

dos elementos
presentes

nas
articulações

móveis
para

os movimentos e a saúde.

Reconhecer a
importância ecológica

dos
fungos

e das bactérias, assim

como das
algas

e dos
protozoários;

ý Reconhecer
algumas doenças

relacionadas ao sistema
digestórìo

e

medidas de
prevenção.

Reconhecer as diferentes camadas da atmosfera e sua
importância para

a

vida humana;

+ Reconhecer as diferentes
relações

entre os seres vivos classificando-as

como inter ou
intraespecíficas, harmônicas ou não.

* Reconhecer as
doenças causa das

pela contaminação
da

água
e formas

de
prevenção;

* Reconhecer as
doenças relacionadas ao sistema endócrino e seus

métodos
preventivos.

* Reconhecer as fases da Lua de acordo com seu movimento e
iluminação

pelo Sol;

*
Reconhecer as

propriedades gerais
e

específicas da matéria;

*
Reconhecer as técnicas de

manejo adequado
do solo e sua

importância

para
a saúde do mesmo;

®
Reconhecer e diferenciar a estrutura dos seres do Reino Monera, Protista e

Fungi, observando suas características evolutivas;

*
Reconhecer e diferenciar os

grupos dos
artrópodes encontrados

comumente no
dla-a-dia;

*
Reconhecer medidas de

temperatura e calor;

*
Reconhecer o sistema nervoso como

regulador dos demais sistemas no

corpo humano;

*
Reconhecer os

componentes do
sangue

com suas
respectivas funções

e

descrever seu
percurso pelo corpo;

*
Reconhecer os

componentes orgânicos e
inorgânicos do solo;

Reconhecer os consumidores
quanto ao seu alimento relacionando com o

nível trófico
ocupado na cadeia

alimentar;

ý
Reconhecer os diferentes nutrientes encontrados nos alimentos

constatando a
importância deles

para uma dieta
equilibrada;

ý
Reconhecer os diversos

tipos de fenômenos
ópticos;

ý
Reconhecer os diversos

tipos de
funções químicas;

Reconhecer os mecanismos
responsáveis pelo vôo das aves, bem como

as estruturas diferenciadoras desse
grupo;
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Reconhecer os
poríferos e os cnidários

quanto a estrutura
corporal e modo

de vida;

Reconhecer os
tipos de substâncias mais usados no seu dia-a-dia:

*
Reconhecer

que a estrutura da Terra vem sofrendo constantes

modEfìcacões:

+
Relacionar a

contaminação do solo com o desenvolvimento de
doenças.

®
Relacionar a

força
à

aceleração;

*
Relacionar a

respiração a nível celular com a
respiração pulmonar;

Relacionar as
adaptações

morfofisiológicas dos seres vivos com a

diversidade de ambientes da
Terra;

Relacionar as formas de transmissão de calor com
aplicações práticas;

Relacionar as
partes do sistema

digestório com suas
respectivas funções;

Relacionar e
aplicar o

conhecimento
adquirido em sala de aula na sua

prática social e cotidiana.

Relacionar o uso da matéria às atividades
humanas;

Fdeiacionar os fatores ambientais e o habitat
para a

sobrevivência dos
seres vivos:

®Relacionar os
tipos de

máquìnas com suas
aplicações práticas;

Relacionar trabalho e
potência;

$
Utilizar a

nomenclatura de Lineu na
classificação dos seres vivos:ý

Utilizar a
terminologia científica

para explicar acontecimentos do seu
dia-a-dia.

ý
Utilizar as diferentes escalas de medida

para representar e
quantificar

grandezas físicas
que utilizamos

cotidianamente.
ý

Utilizar do
conhecimento

para a
promoção do

bem-estar coletivo e de ummeío ambiente
equilibrado.
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Al`E AT1CA

Analisar tabelas e
gráficos, extraindo

informações necessárias para

solucionar
problemas do cotidiano.

$
Aplicar as

principais unidades
padronizadas ou não de medida de

comprimento, capacidade, massa, volume e
tempo.

*
Aplicar o método da

adição e
substituição para resolver sistemas de

equações.

Aplicar o teorema de
Pitágoras.

*
Aplicar o teorema de tales em

situações do cotidiano.

*
Aplicar propriedades das retas secantes

para demonstrar as
propriedades

dos
triângulos e dos

quadriláteros inscritos em uma circunferência.

*
Associar sistemas de

equações a
problemas do cotidiano.

*
Avaliar

proposta de
intervenção na realidade utilizando

conhecimentos

geométricos relacionados a
grandezas e medidas.

gi
Calcular a

probabilidade de eventos.

ý
Calcular área s de

figuras planas como
quadrado e

retângulo.
ý

Calcular as raízes de uma
equação do 2°

grau.

Classificar
triângulos de acordo com a medida dos lados.

ý
Comparar e ordenar números racionais.

Comparar e ordenar os números naturais.

®
Compreender a

função dos
signos que representam os números nas

relações sociocuiturals.

+
Compreender a lei de

formação de uma
função.

ý
Compreender e

aplicar os critérios de divisibilidade.
ý

Conceituar área como medida de
superfície.

Conhecer a história dos números.

Conhecer as
propriedades relativas a

potenciação e
radiciação.ý

Conhecer as unidades
padronizadas de área e volume

(m2,cm2, kmz,
m3,cm3 e km3

) e saber utilizá-las
convenientemente.

Conhecer métodos de
resolução de

questões que envolvam
semelhançade

triângufo.

ý
Conhecer os

tipos de
probabilidade.

Construir e utilizar conceitos
algébricos para modelar e resolver

problemasdo cotidiano .

*
Construir tabelas e

gráficos relativos a
função afim.

*
Construir tabelas e

gráficos relativos a
função quadrática.*

Construir tabelas e
gráficos relativos a uma

função.gi

Decompor em fatores
primos um número natural.

*
Desenvolver o teorema de taies.

g
Determinar o máximo divisor comum entre números.

*
Determinar a área de uma

região utilizando unidades não
padronizadas,*

Determinar a
Possibilidade de ocorrência de um evento.

*
Determinar o

comprimento da
circunferência e do arco.
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*
Determinar o máximo divisor comum entre números.

*
Determinar o mínimo

múltiplo comum entre números.

*
Determinar o valor numérico de uma

expressão.

*
Diferenciar um monômio de um Polinômio.

*
Entender as

funções seno, cosseno e
tangente.

*
Expressar informações

em forma de tabelas e
gráficos.

*
Fazer uso dos mais variados conceitos matemáticos na leitura e

interpretação do cotidiano,

gi
Identificar a

função
afim e

quadrática.

*
Identificar a

posição relativa de duas retas em um
plano: retas

paralelas,
retas

coincidentes, retas concorrentes ou secantes.

ý
ldentificar a

relação entre
quadrilátero, por meio de suas

propriedades.
*

Identificar as
representações decimais dos números racionais.

®
Identificar características de

figuras planas e
espacial.

*
Identificar o

perímetro de
figuras planas como

quadrado e
retângulo.

®
Identificar os divisores e os

múltiplos de um número.

*
Identificar os

experimentos aleatórios.

*
Identificar os números irracionais.

*
ïdentificar os termos de uma

equação do
segundo grau.

*
Identificar os

tipos de sistema de
equações de 1°

grau.
*

Identificar
problemas que envolvam

semelhança de
triângulos.

*
Identificar

relações entre
grandezas e unidades de medida.

*
Identificar

situação que envolve o teorema de tales.

*
Interpretar a

localização e a
movimentação de

pessoas ou
objetos no

espaço tridimensional e sua
representação no

espaço bidimensional.
ffi

Operar com radicais,

+
Organizar dados e trabalhar com medidas estatísticas.

*
Realizar divisão entre

polinômios.

ý
Reconhecer

aplicar e
representar ponto, reta e

plano em
situação prática.*

Realizar
operações com números racionais e decimais.

*
Realizar

operações de
adição, subtração,

multiplicação, divisão,
potenciação e

radiciação de números naturais.

*
Realizar

pesquisas de dados no
município com

relação à
população negrae

indígena.

*
Reconhecer a

importância dos sistemas numéricos.
+

Reconhecer e classificar os sólidos
geométricos.

*
Reconhecer e determinar a mediana e bissetriz do

triânguio.*
Reconhecer e

representar
figuras geométricas planas e não

planas,®
Reconhecer e resolver uma

equação fracionária redutível a uma
equaçãodo 1

°

grau.

*
Reconhecer e utilizar os números naturais

para resolver
problemas do

cotidiano.

*
Reconhecer um número

primo,

*
Reconhecer uma

equação biquadrada e irracional.



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

*
Reconhecer, no contexto

social, diferentes
significados e

representação
dos números e

operações.

*
Representar dados em tabelas e

gráficos.

s
Representar figuras tridimensionais no

plano.

Representar os
conjuntos numéricos como

subconjunto dos números reais.

Representar os números naturais na reta numérica.

Representar um número racional.

*
Resolver e

simplificar expressões que envolvam
potência.

*
Resolver

inequações do
segundo grau.

*
Avaliar

informações provenientes de dados
publicados.

Resolver
problema s de

contagem que envolvam
situações do cotidiano.

Resolver
problemas do cotidiano

que envolva
probabilidade.

Resolver
problemas envolvendo

ângulo central, interno e
apótema.

Resolver
situação problema que envolva medidas e

grandezas.

Resolver
situação problemas envolvendo

equações do 2°
grau.*

Resolver
situações problemas envolvendo

Conhecimentos numéricos,
*

Resolver
situações problemas utilizando o teorema de

Pitágoras.*
Resolver uma

expressão algébrica.

*
Ressaltar o uso de

sofisticados conceitos
matemáticos

pelos povos
africanos, a

exemplo dos
egípcios na

construção das
pirâmides.

*
Ser

capaz de analisar dados do IBGE sobre variados
aspectos da

ocupação populacional
brasileira, considerando

questões concernentes a
cor, renda e escolaridade no

país e no
município.

*
Utilizar a

relação de escalas na leitura e
representações de

situações do
cotidiano.

®
Utilizar

informações em tabelas ou
gráficos para fazer inferência.*

Aplicar as
principais unidades

padronizadas ou não de medida de
comprimento, capacidade, massa, volume e

tempo.
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GE®GRAFIA .

ý
Analisar a

disputa entre
israelenses e

palestinos.

Analisar a
hegemonia dos EUA diante do mundo.

*
Analisar a

relação de
poderes no mundo

contemporâneo.®
Analisar a U.E. e o seu

poder nas
negociações comerciais.*

Analisar as
transformações sociais e

econômicas
provocadas

pelarevolução,

Analisar as
transformações técnicas e

tecnológicas que produziram o atual
espaço geográfico_

*
Analisar e

questionar o atual modelo de
produção e suas

contradições, e
compreender os

problemas
sócioambientais

por ele
gerados.*

Analisar o
crescimento das

regiões
metropolitanas.*

Analisar o
papel de

liderança regional exercido
pela Nova

Zelândia e
principalmente pela Austrália.

*
Analisar o

papel
desempenhado

pelos países do BRIC na
geopolíticarnundial.

*
Analisar o

papel dos
países periféricos dentro desse

contexto, relativizandoa ideia de
Centro/periferia.

*
Analisar os efeitos das

revoluções
tecnológicas na

organização daeconomia mundial.

*
Ana(isar os efeitos

sócioambientais do
avanço da fronteira

agrícola.
m

Ana[isar os
indicadores

socioeconômicos
brasileiros e refletir sobre as

'representações" que estes
indicadores

permitem construir a cerca do
país.Aprender a

regionalizar o
mundo, identificando

diferenças e
semelhanças

entre os
lugares.

*
Associar a

partilha territorial feita
pelos

europeus e as
fronteiras

invisíveis,
*

Avaliar a
influência das

grandes barreiras
naturais na

configuraçâo
territorial do

continente asiático.

*
Avaliar o

papel do
Japão na

economia
regional e mundial.*

Avaliar o
papel geopolítico exercido

pela Rússia no mundo de
hoje.

*
Caracterizar o

espaço geográfico chinês.
*

Caracterizar os
condicionantes

ambientais no oriente médio,
*

Compreender a
Amazônia como uma área de franca

expansão do modo deprodução e
acumulação capitalista.

*

Compreender a
existência de

culturas
variadas e o

papel delas naorganização do
espaço regionai.

*

Compreender a
formação de blocos de

poder e a
integração regional da

América Latina,

ý

Compreender a
lógica que guia o

processo de
globalização.

*

Compreender a
origem das

diferenças regionais e seus
impactos atuais.

*

Compreender a
popuiação chinesa e suas

peculiaridades.
*

Compreender a

regionalização do
continente

pondo em
destaque.

aspectos étnicos e
socioeconômicos.
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*
Compreender a

relação entre as condicionantes ambientais e o
espaço

geográfico europeu.

*
Compreender a

relação entre as condicionantes ambientais e o
espaço

geográfico asiático.

*
Compreender as

relações de
poder estabelecidas na

geopolítica mundiai.
*

Compreender as
relações existentes entre o relevo e os outros elementos

da
paisagem.

®
Compreender de

que modo esses fenômenos interferem ou colaboram

para na
produção do

espaço geográfico.

*
Compreender de

que modo os reflexos do colonialismo
europeu estão

presentes na raiz dos
problemas africanos.

*
Compreender e contextualizar a

revolução russa.

®
Compreender o conceito de

povo, raça e etnia.

$
Compreender o

deslocamento
populacional ao

longo do
espaço e do

tempo.

Compreender o
espaço geográfico dos Estados Unidos analisando a

construção do seu
parque industrial.

*
Compreender o fenômeno da seca como um fenômeno climático e suas

implicações sociais como um
fenômeno

político.
®

Compreender o mundo como
algo dinâmico, onde

pessoas,
mercadorias,

informações, riquezas, estão todo o
tempo em

movimento,
*

Compreender o
planeta Terra e seus elementos dentro de uma

interaçãodinâmica
que, como

resultado, apresentam uma
diversidade de

paisagensnaturais e culturais.

®
Compreender o

processo que construiu a
integração dos

países
europeus;*

Compreender o rico
patrimônio natural

brasileiro na ótica da
sustentabilidade.

®
Compreender o urbano e o rural como dois

espaços articulados e
complementares,

®

Compreender os efeitos da
globalização sobre a

população, e sobre o meio
ambiente.

*
Compreender os efeitos do

neoliberalismo no Brasil.
*

Compreender os limites e
reações da natureza frente às

ações humanas
degradantes.

*

Compreender
que os

movimentos sociais
que reivindicam terra ou

moradia,surgem diante de falhas
estruturais nesses dois

espaços,*
Conceituar as

fronteiras, os Estados e os
territórios como

elementosculturais e reflexos de
disputas de

poder ao
longo do

tempo e do
espaço.

*
Conceituar e analisar as

fronteiras, os Estados e os
territórios comoelementos culturais e reflexos de

disputas de
poder ao

longo do
tempo edo

espaço.

®
Conhecer os

princípios básicos de
proteção ambiental

para que se
possaprevir contra

desastres
socioambi t ien a s.

ý
Contextualizar a China dentro da

geopolítica
mundial, colocando em

destaque a
inserção de su a

polrtica economica no
continente africano.
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* Contextualizar a Oceania dentro do cenário
regional

e mund(al.

*
Contextualizar o crescimento econômico desses

países dentro do
processo

de
globalização.

* Debater as
políticas

de desenvolvimento
para

o nordeste.

* Entender a Amazônia como
espaço

de tensão internacional.

* Entender a
dependéncia do Canadá ao

capital estadunidense.

gi
Entender a

disputa ideológica que produziu a
guerra

fria.

»
Entender a existência de uma

primazia do urbano sobre o rural.

* Entender a
globalização,

a
partir

da
Modernidade, como

produto a

expansão do modo
capitalista de

acumulação.

*
Entender a

lógica
do comércio mundial.

®
Entender a

relação
entre a

subordinação política da América Latina e sua

condição
de subdesenvolvimento.

*
Entender a

revolução maoísta e os desdobramentos sobre a
geografia

chinesa.

®
Entender como os blocos de

poder atuam nas
relações

político-econômicas entre os
países.

®
Entender de

que modo as
condições naturais

participam na
produção do

espaço geográfico americano.

*
Entender de

que modo os EUA defendem os interesses de suas

corporações.

gi
Entender o

espaço urbano e o rural como
espaços articulados e

que

cumprem funções diferenciadas, por tanto
possuem paisagens distintas.

*
Entender o Estado cubano no contexto do

embargo econômico americano.

*
Entender o funcionamento da União

Europeia.

*
Entender o

papel do
petróleo na

geopolítica regional.

®
Entender o

projeto europeu de
colonização

e
partilha territorial da África.

*
Entender os

problemas ambientais e a sua
relação com

processo histórico

de
ocupação

do continente
europeu.

®
Entender os reflexos do sistema

capitalista sobre os
povos.

*
Entender

que as fronteiras são "obstáculos" de natureza
política inventados

pelo homem.

*
Enumerar e

compreender as atividades
ligadas ao

espaço rural.

Enxergar o
"mapa mundial" e suas divisões

políticas, como sendo
produto

das
relações humanas.

*
Estabelecer a

relação entre as necessidades
energéticas e a

atuação dos

EUA no Oriente Médio.

®
Estabelecer

relação entre
aspectos atuais da América e o

processo
histórico colonial.

+
Fazer uma análise crítica dos

processos políticos da América Latina.
*

Fazer uma leitura histórica da
produção do

espaço geográficos nordestino

destacando, nele, os
remanescentes

quilombolas e
indígenas.

«
Historicizar o

lugar do Brasil na DIT.

ý
Identificar as

grandes paisagens naturais canadense.

®
Identificar as

sub-regiões nordestinas desconstruindo os
estereótipos.
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Identificar e analisar a
situação

dos afrodesçendentes e
indígenas

no

conjunto
da

população
brasileira,

® Identificar e analisar as
potencialidades do continente africano.

ý identificar e analisar os efeitos das novas
tecnologias

sobre o
espaço

geográfico mundial,

ý Identificar e analisar os
principais problemas urbanos da atualidade.

ý Identificar e analisar os
processos responsáveis pelos vários

tipos
de

relevo.

Edentificar e caracterizar os
principais ecossistemas asiáticos.

ý
Identificar e

compreender as razões
que causam o deslocamento de

populações.

* Identificar e
compreender o

processo de
formação

do
povo brasileiro,

destacando a
participação

dos
grupos étnicos africanos.

gi
Identificar e

compreender os elementos
que concorrem

para a existência

dos diversos
tipos de clima do

planeta.

* Identificar o modo como os elementos da natureza se combinam
para

formar as diversas
paisagens americanas.

*
Identificar os

"recipientes° naturais onde a
água

do
planeta se encontra.

*
Localizar no

mapa alguns países africanos e
pesquisar aspectos referentes

à
população, idiomas, economia, cultura, história, música e

religião.

®Manusear os instrumentos
cartográficos de baixa

complexidade.

*
Observar o mundo a

partir da
perspectiva da

disputa geopolítica.

*
i'ensar Cuba antes e

depois da
Revolução Comunista.

*
Pensar, à luz das

principais categorias geográficas, a
presença

dos
povos

indígenas e africanos na
construção

da sociedade brasileira.

*
Perceber a existência de

países hegemônicos e
países hegemonizados.

*
Reconhecer as causas

políticas dos
problemas crônicos da África,

e
Reconhecer o

processo histórico
que se desenrolou e criou as

condições

do mundo atual.

*
Saber caracterizar os

complexos regionais.

*
Saber dissertar a cerca do

processo que criou o
quadro de

concentração

econômica na
região centro-sul do

país.

ý
Utilizar a

cartografia para ler e
representar e

investigar o
espaço

em

diversos níveis de escala,

*
Visualizar e

compreender o território brasileiro como um
produto da

expansão das
forças produtivas capitalistas.

*
Visualizar o

espaço geográfico como um
produto, uma

sobreposição de

espaços históricos.

*
Avaliar os movimentos

populacionais dentro da U.E..

*
Compreender a história do universo e utilizá-la

para entender melhor a

existência e o funcionamento do nosso
planeta.

ý
Identificar e analisar o

papel das
potências europeias.

ý
Pensar o Homem como

produto e ator
principal das

transformações
coro d ln as no

p aneta Terra.
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HILSTÓR1A

Compreender as
distinções e

funções das narrativas
-

oral ou escrita
-

enquanto espaço de
representação do mundo simbólico construído

pelo
homem

para cultivo de valores dos
quais ele resulta e é ao mesmo temoo

construtor,

*
Refletir sobre o caráter artificial e diversificado da cultura

que se faz

mediante a
relação do homem social com o meio.

*
Compreender as

possibilidades de
relação entre a maneira como os

homens se
organizam para produzir suas

riquezas e as estruturas
sociais,

políticas e culturais.

w
Compreender o

tempo histórico e o
espaço como

construções sociais
que

definem as
especificidades históricas e culturais tanto no

passado quanto
no

presente,

*
Reconhecer a

condição histórica das
instituições que, construídas

pelos
homens, mediam suas

relações, forjando identidades.
®

Pensar a
materialidade

produzida por uma sociedade
enquanto resultante

e construtora de sentidos.

*
Atentar

para os
movimentos de

continuidade e
descontinuidade

que
caracterizam os

processos históricos.

*
Pensar a diversidade étnica como elemento central na

condição humana.
Diversidade

que nos torna
iguais ao delinear nossas

diferenças.
Localizar nas

experiências acumuladas
pelas mais diversas culturas os

fundamentos
para uma ética

humanista
que possibilite um

relacionamento
solidário entre os homens e as

nações.
w

Distinguir Mito de História e
compreender a

aproximação das
funções

cumpridas por estas duas formas de discursos em seus
respectivoscontextos.

*
Entender

que coletar e
caçar alimentos foi das

primeiras formas de
intervenção do homem sobre a natureza e

que esse modelo de
produçãoda

existência, dependente muito mais da natureza
que do

homem, resultounum
padrão de sociedade

que esteve
presente em vários

regiões do
pfaneta.

@
Relacionar a

domesticação de
plantas e animais com o

surgimento dadivisão social e
especiafização do trabalho e com a

emergência de
instituições centralizadoras do

poder a
exemplo do Estado.

Identificar na
antiga

civilização grega o
aprimoramento e a

criação de um
conjunto de

instituições e
conceitos

que, reelaborados
pelas sociedadesque a

postergaram, constitui-se numa das bases da
"civilização" ocidentalda

qual faz
parte o Brasil.

Distinguir as fases
políticas em

que
convencionalmente se divide a históriada Roma

antiga e destacar as
instituições próprias de cada um desses

períodos, o
arcabouço jurídico que as

sustentavam, bem como a
função

da
guerra e da

diplomacia na
relação dos romanos com os outros

povos.Pensar a
emergência do

islamismo como fundador de uma ética
quçmobiliza desde o século Vil d,C.

parcela do mundo
Oriental, e refletir

soprë
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o reordenamento econômico e
político da

Europa Ocidentál e do norte da

África a
partir do estudo da

expansão mulçumana e suas
implicações sobre

as culturas alheias.

ý
Localizar

espacial e
temporalmente a sociedade feudal e observar suas

especificidades econômicas, políticas e cultural.

®
Compreender o

papel desempenhado pelo catolicismo na
construção do

mundo medieval,

®
Compreender o

projeto universalista da História
Moderna, promotor e

produto das Grandes
Navegações, sem

perder de vista as
especificidades

culturais e as
pretensões políticas, próprias de cada sociedade.

*
Compreender a natureza do saber

racional/cíentífico renascentista e as

tensões
que emergem do embate com os discursos filosóficos e

religiosos

vigentes e como isso
pode ter definido

algumas das
representações do

mundo
contemporãneo.

ý
Reconhecer a diversidade étnica

que caracteriza o continente
africano,

seus fazeres e
saberes, e localizar muitas das

contribuições que seus

diversos
povos trouxeram

para a sociedade brasileira.

ff
Compreender o oceano atlântico como

personagem fundamental
para o

entendimento das
representações que a

Europa fazia de si, dos outros e
do

espaço/mundo em
construção sublinhando os

problemas étnicos e

sócio-econômicos
que disso resultaram,

*
Refletir sobre as formas de

organização social e
política dos diversos

povos que habitavam a chamada América
portuguesa antes da

colonização europeia, problematizando as
respostas que produziam no

exercício da sobrevivência.

*
Atentar

para as
especificidades do

projeto de
ocupação da Amérlca

portuguesa no contexto da
expansão marítima e

pensar de
que forma as

disputas entre as
potências

europeias contribuíram
para a

definição da
fisionomia econômica e

sociocultural brasileira.

ý
Reconhecer nos

principais
personagens do Iluminismo e nos discursos

poreles
produzidos os

princípios estéticos, filosóficos e científicos
quemobilizaram o mundo ocidental até

pelo menos a
primeira metade do

século XX,

ý¬ ensar a África sob uma
perspectiva

endógena, no
que tange à sua

organização territorial e
sócio-cultural.

*

Compreender a
Revolução Francesa como o cenário da

consolidação dos
valores

burgueses em
detrimento do

aparato econômico e
sóciopolítico do

Antigo Regime e destacar a influência dos seus ideais na
construção das

sociedades
latino-americanas.

*
Analisar o

projeto imperialista do
governo

napoleônico, seu
impacto na

geopolítica
europeia e as

consequências que algumas das suas medidas
desencadearam na

relação econômica e
política entre o

governo lisboeta ea América
portuguesa,

*
Pensar os conflitos

regionalistas e a
política

alfandegária do Brasil
oitocentista como uma

possibilidade de
explicação e de

compreensão da
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atual fisionomia territorial brasileira e nela a
geografia

do
poder

econômico

que persiste
em nossos dias.

Estabelecer
relação

entre a
revolução tecnológica operada no final do

século XIX, a
mudança

do centro
gravitacional

do
capitalismo

da
Europa

para América, provocada
dentre outros fatores

por questões
de ordem

demográfica
e as

disputas
territoriais das

potências européias simbolizadas

pelo Congresso
de Viena.

Entender a
emergência

do Estado brasileiro dentro de um cenário de

disputas internas
que

ora
seguia

os ditames do
capital proveniente

das

metrópoles européias,
ora resistia aos

imperativos políticos que podiam

colocar em risco os interesses da elite
agrária

local
produzida no

período

colonial.

Problematizar as tensões
políticas

e os conflitos
regionais

do
período

regencial considerando os
impasses e os limites do

projeto
de

nação que

estava sendo deiineado.

ý Pensar o
Segundo

Reinado como o
período de

consolidação
das

políticas

de
centralização

do
poder estatal sustentadas

pela monocultura

iatifundìária baseada no trabalho escravo, sem
perder de vista os

elementos
marginais que contrariavam a ordem

vigente.

Reconhecer a natureza histórica dos discursos étnico-raciais e os

interesses econômicos e
políticos que nortearam esse debate no Brasil

novecentista.

* Situar no contexto da
colonização brasileira o

projeto
de

ocupação
e de

construção
da identidade territorial e cultural

sergipana salientando os

elementos
que caracterizam sua

própria diversidade.

*
Identificar as

principais correntes de
pensamento produzidas na

segunda

metade do século XIX e
problematizar o

impacto dessas idéias nas

relações econômicas, políticas e culturais da sociedade braslleira.

*
Compreender os

impactos no mundo da
produção

e do trabalho resultantes

da
revolução tecnológica que ocorreu no final do século XIX e sua

contribuição para o estabelecimento de uma nova ordem econômica

mundial, para a
abolição

da escravidão no Brasil e, em
conjunto com

outros
fatores, para o

enfraquecimento do
próprio regime monárquico

brasileiro.

®
Caracterizar a ordem

política brasileira na Primeira
República, seu

pacto

federativo e as
mudanças sociais

verificadas, no
país, nas

primeiras

décadas do
regime.

®
Compreender a Primeira Guerra Mundial como resultado das tensões

territoriais-nacionalistas
que marcaram a

Europa entre o final do XIX e o

inicio do XX, aliada às
disputas por reservas de mercado característica da

segunda revolução industrial.

*
Pensar a

revolução de outubro de 1917
que eclode na Rússia dentro do

contexto mais
amplo do debate

político-ideológico entre
capitalistas e

socialistas e o
impacto que esse evento causará na

geografia econômica e

político-culturaf das décadas
subsequentes.
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®
Traçar

um
perfil político, econômico e sócio-cultural do mundo ocidental no

período
entre as duas Guerras Mundiais

® Analisar a
conjunção

de fatores
que

fizeram eciodir a 2a Guerra Mundial e

de
que forma esse evento contribuiu

para
as

mudanças políticas
e

sóclo-culturais
que

vão caracterizar a
segunda

metade do século XX.

* Problematizar os sistemas
capitalista

e socialista de
produção

e

contextualizar a
bipolarização

mundial
que

as
disputas ideológicas

entre

eles
engendraram

nas
quatro décadas que postergaram

a 2a Guerra

Mundial.

*
Distinguir,

a
partír do estudo do

golpe
militar de 1964, um

regime

democrático de um
regime

ditatorial e
pensar criticamente os

desdobramentos
políticos

e as
manifestações

socioculturais
que marcaram

o
governo

ditatorial
naquele período e

que convergiram para
o

processo de

redemocratização.

* Elencar os
principais desafios colocados às sociedades

contemporâneas
e

problematizar as
respostas que lhes estão sendo dadas.
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ENSINO RELIGIOSO

*
A°evolução"

da estrutura religiosa
nas organizações

humanas no decorrer

do tempo.

* Adotar atitudes de
respeito

ao
corpo

e as ideias
próprias

e as das outras

pessoas.

s Adotar atitudes de solidariedade e de amor ao
próximo

* Analisar as
aproximações

e os distanciamentos entre as
principais religiões

da atualidade e de
que

forma suas teses contribuíram, ao
longo

da história,

para
muitos dos conflitos étnicos e

preconceitos que persistem
em nossos

dias.

* Analisar de forma crítica o
posicionamento religioso

frente aos fatos

soc(ais.

Analisar e
compreender

a
importância

do Estado laico
para

liberdade

religiosa
dos indivíduos.

Analisar e entender o
significado religioso

nas comunidades indígenas
e

quilomboVas.

e Analisar e
respeitar

as diferentes visões
religiosas

sobre o
surgimento

do

mundo, a existência humana, a vida
após

a morte.

* Analisar o
papel

das
tradições religiosas

na
estruturação

e
tradição

das

diversidades culturais e
manifestações

socioculturals.

® Analisar os contextos e as
consequências

dos atos sexuais na

adolescência.

*
Compreender

a
gênese

dos diferentes troncos
religiosos.

*
Compreender

a
organização política

do Estado brasileiro.

Compreender
a

origem
do mundo de acordo com o conhecimento científico

e
religioso.

Compreender
a

relação
entre os diferentes ritos

religiosos.

Compreender
as

explicações
filosóficas

para origem
e desenvolvimentos

das
religiões.

*
Compreender

o
papel

mobilizador
que

a cultura
religiosa desempenha

nas

relações
humanas enaltecendo valores

que possam
contribuir

para

posturas
caracterizadas

pela
alteridade e

pelo respeito
à diversidade.

*
Compreender

o
que

é um mito, religião
e Conhecimento científico.

*
Compreender

o sincretismo
religioso brasileiro

enquanto manifestação
de

resistência e
afirmação

dos
grupos

sociais excluídos.

*
Compreender os ritos

religiosos
como

manifestações culturais de fé.

* Conduzir sua
própria vida baseando-se em valores éticos e morais.

* Conhecer as diferentes visões sobre a
origem

do mundo e do homem.

» Conhecer as diversas visões
religiosas

sobre a vida
após

a morte.

* Conhecer e valorizar as
manifestações religiosas da cultura

indígena
e

africana.

* Conhecer o
papel

da música da difusão das
religiões.

* Conhecer os ritos
sagrados

e os símbolos de diversas
religiões.
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Contextualizar e problematizar
as

relações
sociais capitaEistas que

provocam segregação
sociai.

Desnaturalizar a barbárie social.

* Diferenciar os conhecimentos mitológicos
e

religiosos
do conhecimento

científico.

*
Distinguir

as diversas formas de cultura e
tradições religiosas

à luz da

razão humana.

+
Distinguir

as diversidades religiosas compreendendo
a

importância
de cada

uma.

* Estabelecer e analisar a
relação

entre hierarquia
e

poder
nas

organizações

relig(osas.

* Estabelecer relações
de

respeito
com todos os indivíduos.

* Estimular atitudes que garantam
a

integridade
física e moral das

pessoas.

ý Evidenciar as
tradições religiosas enquanto tradição

sócio-cultural.

Identificar as bases históricas/filosóficas para compreensão
da

gênese

religiosa.

* Identificar as características de sincretismo nas
manifestações religiosas

brasileiras.

* Identificar as diferentes
organizações

familiares da atualidade.

* Identificar as
tradições religiosas indígenas

e
qullombolas.

* Identificar e
compreender

as causas dos fatos sociais.

Identificar, diferenciar e
respeitar

os diferentes símbolos
religiosos.

Identificar, problematizar
e contextualizar os símbolos e os rituais

que

caracterizam as
principais religiões.

Perceber a estrutura
hierárquica que permeia

as
organizações religiosas.

Perceber as formas de exclusão social
geradoras

de violência.

Perceber as
transformações

e dinâmica "evolutiva" das
religiões.

Perceber o radicalismo
religioso

como uma
manifestação

de intolerância e

preconceito.

ý Possibilitar a
compreensão

da violência
enquanto produto

das
relações

sociais
desiguais.

* Promover o
diálogo

e incentivar o
respeito

à liberdade
religiosa,

evitando

qualquer competição religiosa
e

ideológica.

* Reconhecer e
respeitar

as diversas culturas e
tradições religiosas.

* Refletir o valor da sexualidade na vida de cada ser humano.

gi Refletir sobre a
importância

do transcendente na vida do ser humano.

® Refletir sobre as atitudes
que geram

violência nos diferentes ambientes e

instituições sociais.

® Refletir sobre as causas da violência.

ý Relacionar e identificar as
principais religiões presentes no território

brasileiro.

«
Respeitar a fé de cada ser humano.

Respeitar e valorizar todas as formas de
religiosidade.

Respeitar os ritos
sagrados

e os símbolos nas diversas
religiões.

+ Viver de forma ética.
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