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[ itTS'CiSRICO:

A Secretária de Estado da
Educação

em Exercício Sz". I-IorténciaMaria Pereira

enr atendimento ao
que dispõe

a
Resolução

n°, 2/2013/CEE
que

"Estabelece diretrizes

pa(a
o funcionamento da

Educação
de Jovens e Adultos nas

instituições educacionais

l)eýtencentes
ao Sistema de Ensino do Estado de

Sergipe
e dá

outrasprovid@ncias"solicita

dubïc
Egrégio Conselho apreciação

e
aprovação

dos
Projetos Pedagógicos

da
Educação

de

,Irnens a
Ajul.tos/EJAEF 1, EJAEF II E EJAEM, propostos pela

Secretaria de Estado da

1'aiEçãçào,
bem como a

Autorização para implementação
dos referidos

Projetos
nas

IuýýÍtiýições
de Ensino da Rede Pública

que
estão relacionadas no

Quadro
Demonstrativo de

ut:xtd
da EJA

por
Diretoria

Regional,
fis. 165/CEE às 168/CEE.

19
-

3LldI'I'O:

Consta às fls. 182/CEE às 186/CEE o Relatório datado de 10 de setembro de 2014 e

sýinado pela
Chefe da Asssessoria Técnica de

Educação
Profissional e EJA, SR°: Simoné`

t.t,dha Barreto do Nascimento em
que

consta as
seguintes informações:

"QUANTO ÀS
PEÇAS

DO PROCESSO:

No
Quadro

Demonstrativo de oferta da EJA
por

Diretoria
Regianal,

fis.

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 aios

autorizativos
pelos documentos presentes

neste CEE, pe*cebeznos que

(16)
dezesseis escolas encontravam-se com seus . aos vencidos. Essa

relação
foi

apontada
na

proposta
de alteração (fl.

1691/CEE à 171/CEE)
ë`

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

deznonstrativo (fls.
179/CEE a 181/CEE).

As demais instituições
de

ensino estão autorizadas, com
processo

tramitando e aguardando
Atestado

de
Regularidade.

Após
análise do

processo,
foi encaminliado e-mail, fis. 172/CEE,

contendo a
Proposta

de
alterações para

a Professora Jairlene de Araújo

Dias Oliveira, membro da
equipe

de
elaboração dos Projetos.

Nësse dia

08 de setembro, a Professora Jairlene compareceu
a este CEE atendendo

/2014/Plenário/CEE
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todas as
solicitações

da
Proposta

de
Alterações

e esclareccrídb o

questionado,
conforme documentos acostados fis. 173/CEE à 1 ff 11 '

Consumadas as
alterações propostas, (fls.

1(59/CEE à
171/CT'E)

vkýtir ;

que
se encontra devidamente instruído com as

peças exigidãs i

legislação pertinente.

Em cada um dos
Projetos Pedagógicos

são
apresentados:

PROJETO PEDAGÓGICO EJAF I-1" FASE:

�Justificativa.

�Concepção
e fundamentos da EJA.

�Referencial
legal.

�Objetivos.

�Estratégias Operacionais.

�Estrutura e funcinamento:

o Dados de
identifrcação;

o
Duração

dos cursos;

o
Carga horária;

" Dias letivos;

o Formas de
organização;

o
Circulação de estudos;

o
Composição

das turmas;

o n,?atricula;

o
Classificação;

o
Ver;ficação do rendimento escolar:

o
-

avaliação;

o
-promoção;

o
-recuperação.

�i'ransfcrências

�Competéncias/1-iabilidades especfficas de cada
disciplina

-
(te

curricular/SEED).

�Bibliografia.

�Oreanização Curricular.

PROJETO PEDAGóGICO EJAF I-18 FASE:

�Concepção
e 1"undamentos da EJA.

�Base
legal.

�rlnidades executoras.

�Justificativa.

�Objetivos.

�Requisitos de acesso.

�Estratégias operacïonais.

�Duração, carga horária e dias letivos.

�Operacionalização:

Parecer o°: 171/2014/P1enário%CEE
� ýp ý
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o Formas de
operacionalização;

o Formas de
organização;

o
Organização

das
etapas;

o
C'omposïção

das turmas.

�Matrfcula.

�Classificação.

�Sistema de
avaliação.

�Promoção
e

recuperação.

�Circulação
de estudos.

�Certificação.

�Organização
curricular.

w.,

�Competências/habilidades específicas
de cada

disciplina (Referencia

Curricular/SEED).

PROJF'.TO PEDAGÓGICO
-

EJAEM.

�Concepção
e Fundamentos da EJA.

�Identificação.

�Justificativa.

�Fundameaitação legal.

�Objetivos.

�Requisitos
de acesso.

�()rganização
e funcionamento do curso.

�Sistema de
Avaliação.

�Promoção
e

recuperação.

�Circulação
de estudos.

�Metodologia.

�Certiftcação.

�Competências
/ habilidades

específicas
de cada

disciplina,

�Bibliografra.

�Organização
Curricular.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

�Rede Esl:adual de Ensino;

�Municípios
do Estado de

Sergïpe (Prefeituras conveniadas)
Unïdades de

Ensino autorizadas pelos
Conselhos de

Educação competentes;

�Unidades Carcerárias do Sistema Penitenciário.

UNIDADES EXECUTORAS:

�Unidades de Ensino da Rede Estadual
(urbanas

e
rurais);

�Unidades de Ensino da Rede
Municipal (Prefeituras conveniadas)

autorizadas

pelos
Conselhos de

Educação competentes;

�Unidades Carcerárias do Sistema Penitenciário.

.171/2074IPlenário/CEE
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�As
instituições

de ensino da Rede
municipal que

necessitarem ý)ffi-titt ? E7zk

firmarão convênio com a Secretaria de Estado da
Educação pi3ra qnt; 'séìüï n

iriïplantados
os

Projetos EJAF 1, EJAF II e EJAEM nos seus
nniuicípij+s Týçitý

há
informação quanto

à
vigência

dos atos autorizativos das i3tfit{W11,:?afi Elã

Rede
Municipal

e nem de
supervisão quanto

a
execução

dos
PtojètóS

DA
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:

�A
Organização

Curricular da EJAF
-

1g Fase será trabalhada na fl1i

estruturada em
(03)

três
etapas,

cada
etapa

com
duração

de
(0] )

tttti P ttí

equivalente (100)
cem dias letivos, com

jornada
diária de

(03)
tiês !t>ttás tl+ý

60 (sessenta) minutos, perfazendo (300)
trezent:as horas/aulas

pot sentés[ëts,

que serão trabalhadas em
(20)

vinte semanas
letivas,

totáli24f1tl;- f99P1

novecentas horas, com
duração

de
(01)

um ano e meio.

�A
Organização Curricular da EJAF

-
2a Fase será trabalhada na fortt±<

éSeriado com
carga

horária total de 1620
(mil seiscentas e ivintë) (ïôïýá's ã

serem trabalhadas em400
(quatrocentos)

dias letivos, com
diratiãr,

rlë (ý

(dois)
anos. Cada

etapa
tem

duração de 01 (um)semestre, equiválCtilý
a 1{tÔ

(cem)
dias

letivos, com
josnada diária de 04

(quatro)
aulas de 60 (4ësýeiïti3}

minutos, que
serão trabalhadas em 20

(vinte)
semanas letivas cr,nì 2t! íý'üitkì

horas semanais. Além das 04
(quatro)

horas diát-ias
previstas para

0' rl=ihwr,)

dïas letivos
semanais, será

disponibilizada,
na 3a

etapa,
SeriadbÍÏ týtllt!'ýt', tttì=tì

hora
por

semana
para

as aulas de Ensino
Religioso, que

será
optitti+q pýtì'a u

aluno.

�O EJAEM será trabalhado na fortna
Modular, esttuttuado eth W1

f:jüëtfi'B)

etapas, totalizando 1.560
(mil quinhentos

e
sessenta) lioras t éetettl

trabalhadas, cada
etapa

tem
duração

de 01
(um) semestre

eqUiváýëlil?, ã]o()

(cem)
dias

letivos, com
jornada diária de 04

(quatro) horas, totali7,atitli7 400

(quatrocentas) horas/aulas, que serão trabalhadas em 20
(vinte) ,sethstt1r i+1l

carga horária semanai de 20
(vinte) horas, com jornada diãria de 01

i(Jtlëilh)

horas/aulas de 60
(sessenta minutos).

�O EJAEM/PROEJA encontra-se
implantado no

Colégio Athencti
8t4l.lj

com a oferta do Curso Técnico em
Informática, devidamente auttiri

este CEE através da
Resolução no. 069 de 22 de

março de
2012, fla. 1J +s'ýý i?

à 178/CEE.

CONSIDERAÇ®F.S FINAIS:

�Concluída a análise das
peças que compõem o

presente processo, coiìáiaíá,-së

eoërência do
Projeto Pedagógico da EJAEF I, EJAEF II E$jAERI ýajitz it

legislação vigente".

III
-

CONCLUSÃO:

O
processo foi devidamente

instr-uído, conforme
Legislação Educacio .._

com documentos
comprobatórios e analisados

pelos técnicos
que emitiranl o Relatü

P a re cer n°: 17. 1/2 014 /P.1 ë n ár i o! C E E
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L?iaute do
exposto, somos de Parecer favorável a a ro ã dp vaç o os

Projetos
lagcgìços

da
Educação de Jovens e Adultos: EJAEF

1, EJAEF II E
EJAEM, propostos pela,u,tazza de Estado da Fd�parán hP

uus

rererlQosi'i`i+_ýetqs nas
Instituições de Ensino da Rede Pública autorizadas

pelo Conselho Estadual de

1ìLjtw4ção que estão relacionadas no
Quadro Demonstrativo de oferta da EJA

por Diretoria

ftý;ãirïítal.

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

1F, IìIÉìS e
DRE's, quando estiverein com suas

respectivas
Resoluqõesautorizativas deverão

pl,çacolizar pedido de
Autorização para ofertarem a

EJA, conforme os
Projetos de EJAEF

1,
l' Ia(FI[ 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.

.ý -ý`----!ý

-

CARLOS'ýAAZDEMAR
DE AI30IM MACHADO'

ARA

Conselheiro Relator

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

014
acompanha o Voto do Relator.

Sala Prof. Acrísio
Cruz, em

Aracaju, 18 de setembro de 2014.

O DO P

Qario, em Sessão do dia 16 de outubro de 2014 a rov
p a

por unanimiáade dos
presentesto da Câmara.

,

Sala Prof. Acrísio
Cruz, em

Aracaju, 16 de outubro de 2014.

ELIANA^GES
DE AZEVEDO

Conselheira Presidente

171/2074/PlenâriolCEE
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1-
CONCEPÇÃO E

FUNDAMENTOS DA EJA

A
educação de adultos torna-se mais

que um direito: é a chave para o

século XXI; é tanto
conseqüência do exercício da cidadania como

condição para
uma

plena participação na sociedade. Além do
mais, é um

poderoso argumento
em favor do desenvolvimento

ecológico sustentável, da
democracia, da

justiça, da

igualdade entre os
sexos, do desenvolvimento socioeconômico e

cientifico, além
de um

requisito fundamental para a
construção de um mundo onde a violência

cede
lugar ao

diálogo e à cultura de paz baseada na
justiça. (Declaração de

Hamburgo sobre a
Educação de

Adultos, de 1997, da
qual o Brasil é

signatário)

A
Constituição Federal tornou a

Educação um
princípio, um direito e uma

exigência básica
para a vida cidadã e a vida ativa no mundo do trabalho. Tal direito

não só é o
primeiro dos direitos sociais listados no art. 6° da

Constituição como
também é um direito civil

político. Sinalizada na
Constituição

e
explicitada na LDB a

Educação Básica
torna-se, dentro do art. 40 da LDB, um difeito do cidadão e um

dever do Estado em atendê-lo mediante oferta
qual'rficada. 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.

A
Constituição Federal do Brasil

incorporou como
princípio que toda e

qualquer educação visa o
pleno desenvoivimento 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

princípio 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 a;v
mesmo no âmbito

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 parg todos os
que a ele não tiverem acesso na idade

própria. !A -.
208 da

Constituíçý-c, redação da Emenda Constitucional n°.
14/96).
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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
partirdos 15 anos de idade e 18 anos ao Ensino Médio.

Não se
pode considerar a EJA e o novo conceito

que a orienta
apenascomo um

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

leitor de livros e das
múltiplas linguagens visuais

juntamente com as dimensões do
trabalho e da cidadania. Ora, isto

requer algo mais desta modalidade
que tem

diante de si
pessoas maduras e talhadas

por experiências mais
longas de vida e

de trabalho. Pode-se dizer
que estamos diante da

função equalizadora da EJA.
(CURY, Parecer CNE N°

11/2000).

Com o advento da Lei
9394/96, a EJA

passou a ser uma modalidade de
ensino da

Educação Básica, nos níveis do Ensino
Fundamental e do Ensino

Médio, prevista na
seção

V
capítulo II da Lei de Diretrizes e Bases da

Educacional
(Lei

9394/96).

A
organização curricular do Ensino Médio da EJA

encontra-se
delineada nos saberes das áreas curriculares de

Linguagens e
Códigos, de

Ciências da
Natureza e da

Matemática, das Ciências Humanas e suas
respectivas

tecnologias.

Nos cursos oferecidos em nível do Ensino
Médio, o

desenvolvimento de
habilidades e

competências
incorporam-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.

O PROEJA vem atender a
concepção que une

Trabalho, Educação e
Juventude.

A clientela da EJA é
composta basicamente de

jovens
trabalhadores,

que atuam nos setores formal e informal da economia.

Oferecer aos
jovens e adultos a

oportunidade de
adquirir e

comprovar
qualificação, é tarefa

essencial da escola
pública, especialmente da

modalidade
EJA, entendida como

política publica de inclusão.

Não obstante a retórica da
"construção da cidadania" e da

importânciado
trabalho, a EJA em

Sergipe não
consolidou

ainda, essa
relação entre

trabalho,
educação --

juventude, 0 PROEJA vem
estabelecer, por±anio, um
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novo paradigma,
na medida em que proporciona

ao jovem
trabalhador

uma

"credencial"
a mais, para

o acesso ao mundo do trabalho.

O PROEJA encontra-se implantado
inicialmente,

no Colégio
Atheneu

Sergipense
com oferta do Curso Técnico em Informática,

devidamente

autorizado pelo
Conselho

Estadual de Educação,
constituído

de duas turmas

no
período

noturno, com matrícula de 123 alunos.

O
perfil

de saída do aluno será de
profissional

com competências
para

instalar e configurar
softwares aplicativos

e ferramentas;
ter noções

em

sistemas operacionais
Windows e Linux;

conhecer
e

aplicar
normas e

formatação
de textos; ser capaz

de formatar uma planilha
de cálculo e

executar formula;
conhecer e trabalhar com a ìnternet e seus recursos

variados de
pesquisas.

O campo
de atuação

desse profissional
será em empresas privadas,

órgãos
e instituições públicas.

O Curso Técnico de Informática na modalidade EJA, foi implantado
no

Colégio
Atheneu Sergipense para

atender uma demanda de
profissionais

com

defasagem
de idade e série,

o mesmo acontecerá
em 03 (três)

anos,
no

período
noturno, para

alunos oriundos do Ensino Fundamental,
este curso

teve inicio em 2011, com oferta de 30 vagas por
turma,

iniciando com duas

turmas. 0
perfil

de saída do aluno será profissional
com competências para

instalar e configurar
softwares aplicativos

e ferramentas;
ter noções

em

sistemas operacionais
Windows e Linux;

conhecer e
aplicar

normas e

formatação
de textos;

ser capaz
de formatar uma

planilha
de cálculo e

executar formula;
conhecer e trabalhar com a internet e seus recursos

variados de
pesquisas.

O campo
de atuação

desse profissional
será empresa

prcvada, órgão
e instituição pública.
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II
-

IDENTIFICAÇÃO:

TÌTULO DO PROJETO:
EDUCAÇÃO

DE JOVENS E ADULTOS

ENSINO MÉDIO
-

EJAEM

Atualizado

( Resolução 00312012/CEB/CNE
)

( Resotução 00212013tCEE
)

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Rede Estadual de Ensino

Unidades de Ensino da Rede
Municipal

(prefeituras
conveniadas) autorizadas

pelos Conselhos de
Educação

competentes

UNIDADES EXECUTORAS:

"
Unidades de Ensino da Rede Estadual

(Urbanas e
Rurais)

"
Unidades de Ensino da Rede

Municipal (prefeituras
conv.eniadas)

autorizadas
pelos Conselhos de

Educação competentes

"
Unidades Carcerárias do Sistema Penitenciário
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111
-

JUSTIFICATIVA

As
transformações que

vêm ocorrendo na sociedade
contemporânea

em virtude das
exigências

da economia
globalizada

e dos
avanços

científicos

e
tecnológicos,

têm
implicações

diretas na multiformidade de
inserções

sócio-político-culturais 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.

O
que anteriormente se denominava

"Supletivo", indicando uma

tentativa de
recuperar o

tempo perdido
ou substituir de forma

compensatória o

ensino
regular, hoje

é concebido como
Educação

de Jovens e Adultos,

pressupondo
uma

compreensão
de

que
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, inclusive aos

que buscam a
profissionalização integrada

ao ensino médio e aos
que

se

encontram
privados de

liberdade, a Secretaria de Estado da
Educação

oferece uma modalidade de ensino
médio, adequada

às características e

peculiaridades dos
interessados, na

perspectiva
do

compromisso para
a

elevação
dos índices de escolaridade e inclusão social.

O curso de
Educação

de Jovens e Adultos, em nível médio
(EJAEM),

busca encaminhamentos
que atendam as novas

exigências para
a

formação

do cidadão e o torne
participante ativo da sociedade

oportunizando aos seus

aprendizes a
realização

de atividades, com a necessária flexibilidade de

ações
e conhecimentos básicos de

escolaridade, tendo como resultado final a

profissionalização.

SgPD

UA

:C. _
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IV
-

FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL

Constituição Federal

Lei de Diretrizes e Bases da
educação

Nacional
(LDB 9394/96)

Parecer n°. 11/2000 CEB/CNE

Lei n°.
10.639, de 9 de

janeìro
de 2003/CEB/CNE

Lei Federal n°. 0401/CEB/CNE de 19102/2004

Resolução
n°. 160 de 11106/2005

Resolução
n°. 313 de 10/12/2012

Portaria n°. 3664 de 11/0812008/SEED/GS

Resolução
n°. 002/2010/CEB/CNE

Resólução
n°. 003/2010/CEB/CNE

Resolução
n°. 00112012/CEE

Decreto Federal n°. 5.840/2008

Resolução
n° 002/2013/CEE



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

V
-

OBJETIVOS

O curso de
Educação

de Jovens e Adultos, em nível do ensino
médio,

tem
por escopo oferecer uma nova

oportunidade de conclusão de sua

escolaridade a
jovens

e
adultos, bem como

àqueles que buscam a

profissionalização integrada
à EJAEM

(PROEJA)
e

inclusive, aos
que se

encontram
privados de liberdade. Os

objetivos
da EJAEM são:

"
garantir

a oferta do ensino médio
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;

"
assegurar

a
reinserção

ao sistema
educacional, dos

que
se encontram

privados de liberdade nas unidades carcerárias do nosso
Estado;

"
promover a

formação
do

profissional para adaptar-se
as

modificações
do

mercado de trabalho
que

decorrem da
evolução

do conhecimento

científico e
tecnológico;

"
garantir o direito de

certificação
de conclusão do Ensino Médio ao

participante do curso de forma
que possibilite o

prosseguimento de seus

estudos em nível
superior;
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VI
-

REQUISITOS DE ACESSO

" Idade mínima de 18
(dezoito)

anos
completos;

"
apresentação

de documento que certifique
a conclusão do ensino

fundamental ou de estudos
equivalentes,

ou ainda documento
que

comprove
estar cursando

qualquer
ano do ensino médio;

"
aferição

e reconhecimento de
competências adquiridas

em
processos

formativos extra-escolares, para
candidatos

que
não

puderem comprovar

estudos anteriores, mediante
avaliação

de conteúdos
sig

nificatìvos da base

nacional comum
para

situar o aluno no ano, série, ciclo, período,
ou fase

anterior;

"
teste de Nivelamento

para verificação
do nível de

aprendizagem
do aluno,

elaborados e
aplicados pela

unidade executora, a
quem compete

analisar e

divulgar
os resultados.
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Vil
-

ORGANIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO DO CURSO

O curso será desenvolvido de forma
presencial,

utilizando uma

metodologia que
incentive o raciocínio e o desenvolvimento de

capacidades,

visando o domínio de
competências

básicas e não o acúmulo de
informações.

O
curso,f ,ýionará

nas escolas áutorizadàý.. a oferecer o ensino

fundamental é'rìsino médio da rede estadual de -ýensino e em unidades

carcerárias do nosso Estado, podendo abranger
escolas

municipais que

desejarem prática
educativa

compartilhada,
mediante

celebração
de convênio.

As turmas deverão ser constituídas atendendo a
determ+nação

constante da Portaria n°. 7717/2011/GS) padrão
de atendimento escolar, por

turma, que
estabelece o mínimo de 35 e o máximo de até 40 alunos e em

caráter
especial

nas carcerárias considerando as diretrizes
para

oferta de

educação
nas

prisões (Resolução
n°.

02/2010/CEB/CNE).

O EJAEM está estruturado em 04
(quatro) etapas,

totalizando 1.560

horas de atividades, podendo
funcionar nos turnos diurno e noturno, a saber:

a)
Cada

etapa
tem

duração
de 01

(um)
semestre

equivalente
a 100

(cem)
dias letivos;

b)
A

jornada
diária é de 04

(quatro) horas, totalizando 400

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

(vinte) semanas;

c)
A

carga
horária semanal do

Projeto
será de 20

(vinte) horas;

d)
A

jornada, preferencialmente
no turno noturno de 04 horas/aulas,

sendo à hora/aula com a
duração

de 60
(sessenta)

minutos.

O EJAEM/PROEJA contará com
carga

horária mínima de duas mil e

quatrocentas horas, assegurando-se
cumulativamente:

1- a
destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas

para
a

formação

geral;

II
-

a
carga

horária mínima estabelecida
para

a
respectiva

ha
ilitação

profissional técnica; e,
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VII
-

ORGANIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO DO CURSO

0 curso será desenvolvido de forma
presencial, utilizando uma

metodologia que incentive o raciocínio e o desenvolvimento de
capacidades,

visando o domínio de
competências

básicas e não o acúmulo de
informações.

0 curso funcionará nas escolas autorizadas a oferecer o ensino

fundamental elou o ensino médio da rede estadual de ensino e em unidades

carcerárias do nosso
Estado, podendo abranger

escolas
municipais que

desejarem prática educativa
compartilhada, mediante

celebração
de convênio.

As turmas deverão ser constituídas atendendo a
determinação

constante da Portaria n°.
7717/20111GS) padrão de atendimento escolar, por

turma, que
estabelece o mínimo de 35 e o máximo de até 40 alunos e em

caráter
especial nas carcerárias considerando as diretrizes

para oferta de

educação
nas

prisões (Resolução
n°.

02/2010/CEB/CNE).

O EJAEM está estruturado em 04
(quatro) etapas,

totalizando 1.560

horas de
atividades, podendo funcionar nos turnos diurno e

noturno, a saber:

a)
Cada

etapa
tem

duração
de 01

(um)
semestre

equivalente
a 100

(cem)
dias letivos;

b)
A

jornada
diária é de 04

(quatro) horas, totalizando 400

(quatrocentas) horaslaulas, que
serão trabalhadas em 20

(vinte) semanas;

c)
A

carga horária semanal do
Projeto

será de 20
(vinte) horas;

d)
A

jornada, preferencialmente no turno noturno de 04
horaslaulas,

sendo à hora/aula com a
duração

de 60
(sessenta)

minutos.

0 EJAEM/PROEJA contará com
carga

horária mínima de duas mil e

quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente:

geral;

1- a
destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas

para
a

formação

II
-

a
ca:ga horária mínima estabelecida

para
a

respectiva haúilitação

profissional técnica; e,
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III
-

a
observância às

diretrizes nacionais e demais atos
normativos doConselho Nacional de

Educação para a
educação profissional técnica de nívelmédio.

O
acompanhamento da

implementação será
exercido

pela DEAassessorada
pelo

DED/SEJA/SEPRO.

A

organização curricular está
constituída

consoante às
diretrizes esugestões dos

Parâmetros
Curriculares

Nacionais
para o Ensino

Médio,conforme
matrizes

curriculares
(anexo).

A

organização curricular em áreas de
conhecimento tem o

objetivo defacilitar o
desenvolvimento dos

conteúdos numa
perspectiva de

interdisciplinaridade e

contextualização.

Os
conteúdos

referentes à história e cultura
afro-brasifeira e

Indígena
serão

ministrados no âmbito de todo
currículo

escolar, em
especial emHistória, Arte e

Sociologia.

A
Educação Ambiental será

abordada como tema
transversal, comênfase nas

disciplinas Química e
Biologia.

A
música será

trabalhada dentro do
componente curricular Arte.

0
conteúdo

curricular "estudo sobre idosos"
abrangendo o

processo deenvelhecimento e a
valorização do

idoso, será
abordado em

Sociologia,Biologia e
Educação Física.

A
Língua

Estrangeira Moderna/E

/
spanhol terá oferta

obrigatória e/ýnatrícula
optativa para os alunos .

As
experiências

sócio-culturais
trazidas

peios a:unos serãoacentuadamente
valorizadas e

ressignificadas.

As
ações

pedagógicas serão
desenvolvidas numa

perspectiva deinterdisciplinaridade e

contextualização, priorizando a
autonomia

inteiectual dojovem e do
adulto,

situando-os como
sujeitos produtores de cor::

-íecimentos eparticipantes da
onstrução do saber.
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VIII
-

SISTEMA 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 e 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.

A
avaliação

da
EJAEM/PROEJA deve

prever a
possibilidade de

conclusão, a
qualqtaer tempo, desde

que demonstrado
aproveitamento e

atingidos os
objetivos desse nível de

ensino, mediante
avaliação

e

reconhecimento
por parte da

respectiva instituição
de ensino.

A
avaliação abrange todos os momentos e recursos

que o
professor

utiliza no
processo de

ensino-aprendizagem, tendo como
objetivo principal

o

acompanhamento do
processo formativo dos

educandos, verificando como a

proposta
pedagógica vai sendo desenvolvida ou se

processando, na tentativa

da sua
melhoria, ao

longo
do

próprio percurso e tem como
função priorizar a

qualidade e o
processo de

aprendizagem, isto
é, o

desempenho do aluno ao

longo
do

período letivo, não se
restringindo apenas a uma

prova ou trabalho.
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IX
-

PROMOÇÃO E
RECUPERAÇÃO-

Exigir-se-á do aluno uma
freqüência igual

ou
superior a 75% da

carga
horária de cada

etapa.

Em cada
disciplina serão atribuídas 02

(duas) notas
que tirada a média

aritmética, resultará na média final.

As notas a serem atribuídas obedecerão a uma escala de 0,0 (zero)
a

10,0 (dez), sendo
exigida em cada

disciplina, média
igual ou

superior a
5,0

(cinco) para promoção.

No final de cada
etapa, será realizada uma

recuperação final
para

atender aos alunos
que obtiverem média inferior a 5,0 (cinco), em até 03

(três)

disciplinas.

A
recuperação fna!

abrangerá 10% da
carga horária destinada a cada

componente curricular.

Será considerado
aprovado o aluno

que submetido à
recuperação,

obtiver a nota
necessária, que somada à média aritmética das notas

antericres, resulte no
mínimo, a média 5,0 (cinco) exigida para aprovação.
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X
-

CIRCULAÇÃO DE
ESTUDOS

A
circulação de

estudos é o
aproveitamento a

que fará
jus o aluno

apóster
concluído

algumas
disciplinas das

etapas que compõem a EJAEM.

0
aproveitamento de

estudos
ocorrerá:

"
quando os

alunos
matriculados no 30 ano do Ensino

Médio
regular,

obtiverem
resultados

insuficientes nas
disciplinas, poderão se

matricular

na EJAEM nas
etapas

correspondentes às
disciplinas pendentes:

"
é

permitido na EJAEM o aluno fazer
simultaneamente duas

etapas, ou cursar

disciplinas de
etapas diferentes desde

que haja oferta e
que não tenha

choquede
horário, podendo também ser feito em escolas

diferentes.

No curso
EJAEM, o aluno

que eliminar
integralmente uma

disciplina poderá
inclusive, ter seus

estudos
aproveitados,

independentemente de
avaliacão.

Na
EJAEM

serão
consideradas

concluídas as fases
mediante

cumprimento das
etapas, que não

necessariamente
obedecendo a

seqüências das
mesmas; é

permitido ao aluno solicitar
matrícula inicial na 1a

3a 4ae
Etapas visto

que são
conclusivas.

Na
Matriz

Curricular da
EJAEM, as

disciplinas
Lingua

Portuguesa e
Matemática são

componentes
curriculares da 1a e 2a

E;apas Motivo
pelo qual,só será

permitido
ingressar na 2a

Etapa o aluno
que j.: tenhý;

concluído a 1a

Etapa, sendo, portanto
Pré-requisito.
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Os estudos de
Educação

de Jovens e Adultos realizados em

instituições estrangeiras poderão ser
aproveitados, mediante a

avaliação
dos

estudos e
reclassificação dos aLu_aós

jovens
e

adultos, de acordo com as

---,

normas
vigentes, respeitados os

requisitos diplomaticós
e acordos

culturais,

_.-onde
houver, e os

objetivos de fortalecimento dos
laços de solidariedade

internacional.___

OBSERVAÇÃO: ;Não ocorrerá na
EJAEM, a

circulação
de estudos da

Educação
de Jovens e Adultos

para
o Ensino

Regular
e vice-versa.

Asýscas
ýýrý

ý

eý0s
ýIýýSýED
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XI
-

METODOLOGIA

A EJA é um
espaço de

tensionamento e
aprendizagens em

diferentes

ambientes de
vivências

que contribuem
para a

formação de
jovens e adultos como

sujeitos da história.
Nesses

espaços, a EJA volta-se
para um

conjunto amplo e

heterogêneo de
jovens e adultos

oriundos de
diferentes

frações da classe
trabalhadora. Por isso é

compreendido na
diversidade e

multiplicidade de
situações

relativas de
questões

étnico-raciais, de
gênero,

geracionais, de
aspectos culturais e

regionais; de
orientação sexual; de

privação de
liberdade; e de

condições mentais,
físicas e

psíquicas
-

entendida,
portanto, nas

diferentes formas de
produção da

existêncía. Toda essa
diversidade institui

distintas formas de ser
brasìleiro, que

precisam incidir no
planejamento e na

execução das
diferentes

propostas e

encaminhamentos de EJA.

A
educação não

acontece
apenas nos

espaços escolares; ela é
produzida

com
processos

que acontecem com
homens e

mulheres
por toda a vida: na

família,na
rua, no

trabalho, na
cidade, no

campo, nas
entidades

religiosas, etc. A EJA deve
perceber esses

processos tão
presentes no

cotidiano, revelando-os
por meio de

estratégias
didático-pedagógicas que valorizem esses

aprendizados. São frutos da

experiência humana e de
ação

inteligente de
sujeitos no

mundo,
segundo a ordem

de
necessidade e

expectativa em
relação ao

que se
quer ou se

precisa
aprender

(ibidem).

Por isso as
experiências

sccìo-culturais
trazidas

pelos alunos devem ser

acentuadamente
valorizadas e

ressignificadas através do saber
técnico-científico

presente na
educação formal.

Os alunos da
Educação de Jovens e Aduitos

buscam
qualificar-se

pela
atualização de

conhecimentos e
peïo

desenvolvimento de novas
competências e

habilidades
para

corresponder às
ex!gências intelectuais do mercado de

trabalho e
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da vida cotidiana. São alunos de diferentes idades com saber
próprio, elaborados a

partir de suas
relações sociais, muitos deles com

larga experiência profissional ou

com
expectativa de

(re)inserção no mercado de trabalho.

A
riqueza do contexto do trabalho

para dar
significado às

aprendizagens da

escola de Ensino Médio é
incomensurável. O trabalho

já não é mais limitado ao

Ensino
Profissionalizante. Muito

pelo contrário, a lei reconhece
que, todos,

independente de sua
origem ou destino

sócio-profissional, devem ser
educados na

perspectiva do trabalho como uma das
principais atividades

humanas, como no

campo de
preparação para as escolhas

profissionais
futuras, como

espaço de

exercício da
cidadania, como

processo de
produção de bens e

serviços e

conhecimentos das tarefas laborais
que lhe são

próprias (PEC2, 2000).

De acordo com as
necessidades da clientela e as

características da
região,

contempladas na
proposta

pedagógica da escola
média, os estudos de

formação

geral devem
proporcionar

preparação básica
para o

trabalho, tanto na Base

Nacional Comum como na
parte diversificada, podem ser tratados em diversas áreas

ocupacionais.

Dessa
forma, as

ações pedagógicas serão
desenvolvidas numa

perspectiva
de

interdisciplinaridade e
contextualização, priorizando a autonomia intelectual do

jovem e do
adulto, situando-os como

sujeitos produtores de
conhecimentos e

participantes da
construção do saber.

A
Educação de Jovens e

Adultos, vista de uma forma
progressiva e

construtiva, nos
conteúdos e valores

existenciais, aponta para a
necessidade de se

abandonar o
conceito de

disciplinas como
conhecimentos isolados e sem

interatividade
humana, adotando outro em

que a
conhecimento

interaja, apoiando-se
nas

ações praticadas. Nesse
aspecto, temas

tra:ýsversais
podem ser

trabalhados de
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forma
interdisciplinar

como: meio-ambiente, ética e cidadania, trabalho, diversidade

cultural, entre outros.

O curso será desenvolvido de forma
presencial,;utilizando

uma
metodologia

que
incentive o raciocínio e o desenvolvimento de

capacidades,
visando o domínio

de
competências básicas e não o acúmulo de

informações.

Nos cursos de EJA, a nível de Ensino Médio, o desenvolvimento de

habilidades e
competências incorporam-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,

fomeritaclora da
emancipação

e de direitos.

Algumas competências básicas
para

os alunos da
Educação

de Jovens e

Adultos são:

�
adquirir, avaliar e transmitir

informações;

�
utilizar as diferentes

linguagens: verbal, musical, matemática, gráfica,

plástica e
corporal

-
como meio

para produzir, expressar e comunicar suas ideais ,

interpretar
e usufruir das

produções culturais, em contextos
públicos

e
privados,

atendendo a diferentes
intenções

e
situações

de
comunicação;

�
conhecer as características fundamentais do Brasil nas dimensões

sociais, materiais e culturais como meio
para a

construção progressiva da
noçãc

de

identidade nacional e
pessoal e o sentimento de

pertinência ao
país;

�
perceber-se integrante, dependente e

agente transformador do

ambiente, identificanco seus elementos e as
interações entre eles, contribuindo

para

a melhoria do meio
ambiente;

�
posicion4:r-se de maneira crítica, responsável e construtiva as

diferentes
situações sociais, utilizando o

diálogo
como forma de mediar -lcnfìitcs e

de tomar decisões co utivas;
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�
conhecer e valorizar a

pluralidade do
patrimônio sócio-cultural

brasileiro, bem como
aspectos sócio-culturais de outros

povos e
nações,

posicionando-se contra
qualquer discriminação baseada em

diférenças culturais, de

classe social, de
crenças, de

sexo, de etnia ou outras características.

A oferta da
educação sistemática de

jovens e adultos deve
oportunizar a

ampliação das
potencialidades

humanas, abrindo horizontes
para que cada um se

autodesenvolva. Neste
sentido, a EJAEM tem como base os

seguintes princípios:

�
possibilitar a

apropriação crítica dos
conteúdos, o

que permitirá que se

desencadeie o
processo de

superação do senso comum apresentado pelo aluno,

que então
passará à

construção da
síntese, resultado da

apropriação das
múltiplas

determinações do fenômeno
estudado;

�
adaptar o caráter dos conteúdos às necessidades e

situações reais dos

alunos, levando em conta as características de cada um e do
grupo;

�
a

partir da
realidade, aproveitar os conflitos

que nela se
apresentam,

propondo atividades
que partam de

situações significativas e
funcionais, a fim de

que possa ser
apreendido juntamente com a

capacidade de
poder utiliza-lo

convenientemente;

�
fazer as

correlações necessárias
quando um conteúdo for

pré-requisito

do
outro, mostrando

sempre essas
relações, contextualizando, construindo os

significados, elaborando
esquemas e

procedimentos;

�
propor questionamentos

que sejam vistos como
desencadeadores de

reflexões e textos
e(ou) atividades

que promovam a
produção de diferentes

significados e
emoções.

Em
síntese, nosso

projeto apresenta como
proposta

metc;doiógica,

situações pedagógicas que satisfaçam as
necessidades de

aprendizagem dos

jovens e aduitos do Ensino Médio através de conteúdos
cc;ý;textua,zados e

direcionados à vida cotidiana e, sobretudo, ao mundo do trabalho.
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xlI
-

CERTlFiCAÇÃO

A

expedição de
certificados de

conclusão da
EJAEM será

conferida
pelas

-unidades
escolares das

redes
estadual e

municipal,
-------____.-----

con ev niadas com
exceção do

Sistema

Penitenciáriò, que ficará a
cargo do setor

competente da
SËED.__

A
cada trés

módulos
cursados, os

alunos da

EJAEM{PRpEJA
receberão

Certificados de

Qualificação Profissional.

Ao
aluno

que concluir
todos os

módulos da

habilitação profissional e
comprovar a

conclusão de
ensino

médio, na
modalidade

PROEJA, será
conferido o

Diploma de
Técnico, com

validade
nacional.
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XI11
-

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES ESPECÏFICAS DE CADA

DISCIPLINA

"
Desenvolver nos alunos uma

interação autônoma e ativa nas
situações

de

interiocução, leitura e
produção

de diferentes
gêneros textuais.

"
Apropriar-se da

língua portuguesa como veículo de
interação dialógica,

processando d'rferentes
tipos de

mensagens nas
quais os alunos devem

expressar ideias de modo
estruturado, coerente e

claro, conforme os

diferentes
gênerostextuaís.

"
Usar a

linguagem como instrumento de
integração social.

"
Relacionar, na análise e

compreensão do
texto,

informações verbais com

informações procedentes de outras fontes de referência
(ilustrações, fotos,

gráficos, tabelas).

"
Identificar, no ato

comunicativo, os vários elementos constituintes dos

0{3nt2xtos disCursivos.

"
Compreender a

língua como fenômeno
cultural, social, variável,

heterogêneo
e mutável conforme os contextos de uso.

"
Reconhecer a

língua como instrumento de
construção

da identidade de seus

usuários e da comunidade da
qual fazem

parte.

"
Entender a

língua como um
organismo vivo, mutável, cultural e

contemporâneo.

"
Valorizar a

língua como um bem cultural de
transformação da sociedade.

"
Demonstrar consciência no

que concerne aos conhecimentos
pragmáticos,

discursivos, semânticos e formais envolvidos na
língua escrita.

"
Compreender a necessidade de

convenções na
língua escrita. Posicionar-se

criticamente contra
preconceitos linguísticos.

"
Mostrar uma atitude crítica e ética no

que diz
respeito ao uso da

língua como

instrumento de
comunicação social.

"
Reconhecer o caráter

histórico, heterogêneo, variável e sensível do léxico
aos contextos de uso.

"
Valorizar as variedades do

português brasileiro como e;emento de identidade
cultural.

"
Ler textos

lìterários, reconhecendo suas características
--róprias.

"
Descobrir

que as
concepções filosóficas desenvolvidas nas Idades

Antiga e
Média infl ue nciam a

produçao literaria.

"
Compreender os movimentos literários.
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" Produzir textos a
partir

da leitura crítica e criativa de textos literários.

" Focar a
interação

existente entre a análise linguistica,
o texto, a leitura e a

produção textual, considerando sempre
o contexto sociocultural do

interlocutor.

"
Compreender

a necessidade de convenções
na

língua
escrita.

" Entender e construir diferentes discursos inerentes a cada área do

conhecimento.

" Reconhecer a
língua

como um mecanismo de
aquisição

da cidadania plena
e

de
integração

social.

"
Alcançar

o
significado

e as consequências
dos fatos e relacioná-los

tomando

como base
experiências

vividas e textos lidos.

" Produzir textos orais e escritos, discernindo-os da variedade culta e
popular.

"
Compreender

o
papel

do
negro,

do índio e do
imigrante

na construção
da

identidade nacional.

" Identìficar a
importância

da
figura

feminina na literatura brasileira.

" Valorizar a leitura literária como forma de compreensão
do mundo e de si

mesmo.

"
Posicionar-se, como

pessoa
e como cidadão, frente a valores, às ideologias

e às
propostas

estéticas representadas
em obras literárias.

" Estabelecer
relações

intertextuais entre textos literários e
produções

culturais

de outras áreas como cinema, televisão, rádio, jornal impresso,
artes

plásticas,
música.

"
Reconhecer, em textos de diferentes

gêneros,
marcas de

variação linguística

(geográfica,
histórica e sociocultural) que

denotam o locutor e o interiocutor

de um texto.

" Identificar as diferentes
funções

da
linguagem

nos contextos.

" Reconhecer as diferentes formas da
linguagem

inerentes aos
gêneros

textuais nas variedades situacionais.

" Ler textos de diferentes
gêneros: crônicas, contos, romances, novelas,

cordéis, resumos, notas, notícias, reportagens, relatórios, atas, poemas,

entrevistas, charges,
relatos e outros.

" Utilizar os conhecimentos sobre as
particularidades

dos diferentes gêneros
e

modos de
organização

discursiva
para

a
produção

de textos, adequando-os

aos diferentes contextos de
produção, circulação

e
recepção.

" Identificar características da
linguagem

literária e não literária.

" Discutir sobre a funcão da literatura na transmissão do conhecimento,

enfatizando o cuitivo da arte Ilterária
por

meio do estudo das
civilizações.

"
Comparar concepções

de autor e de fazer literário
presentes

em textos

literários de uma mesma
época

ou de épocas
diferentes da história da

literatura brasileira.

" Diferenciar os
signos

verbais dos não verbais.

"
Compreender

a-
figuras

de
linguagem presentes

em um texto literário.

"
Identificar o conflito

gerador
do enredo e os elementos

que
constroem a

narrativa.
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"
Reconhecer e

usar, produtiva e
autonomamente,

estratégias de
textualizaçãodo discurso

descritivo, poético, dissertativo e narrativo na
produção de textos."

Desenvolver a
Capacidade de

observação e
argumentação."

Ler a
intencionalidade

subjacente ao
texto, transpondo a consciência

ingênuado mundo.

"

Reconhecer, em um
texto,

estratégias e ou marcas
explícitas de

intertextualidade com outros
textos, discursos, produtos culturais ou

linguagens e seus efeitos de sentido.

"
Identificar as variedades

linguísticas.

"
Reconhecer as estruturas e usos

linguísticos com vistas à
ampliação da

capacidade de leitura e de escrita.

"
Relacionar título e subtítulos a um texto ou

partes de um texto.
"

Inferir o sentido de uma
palavra ou

expressão considerando: o
contexto, o

universo
temático, os elementos de coesão textual.

"

Ident'rficar, em textos
diversos, o fenômeno

histórico, cultural, social, variável,
heterogêneo da

língua.

"
Interpretar enunciados

por meio da
distinção entre

linguagem conotativa e
denotativa.

"
Aplicar conhecimentos

linguísticos no
processo de

interpretação e
produçãotextual.

"
Elaborar

enunciados, percebendo
que cada

combinação de
palavras resulta

em vários
significados.

"
Produzir textos de diferentes

gêneros.

"
Diferenciar os

signos verbais dos não verbais.
"

Compreender que a
própria identidade se constrói a

partir de
situações de

comunicação com o outro e das
relações permanentes.

"

Reconhecer, nos
primeiros textos escritos sobre o

Brasil, o
germe da

formação da
identidade nacional.

"

Identificar, em textos literários do
período inicial de

formação da literatura
brasileira, marcas

discursivas e
ideológicas e seus efeitos de sentido."

Relacionar
características dos textos e obras literárias do

período inicial de
formação da literatura.

"

Compreender a
origem da Literatura

Portuguesa.
"

Reconhecer nos discursos ou mitos
fundadores do Brasil uma visão demundo

eurocêntrica.

"

Reconhecer, em textos literários e em outras
manifestações culturais dediferentes

épocas; a
perpetuação ou o

questionamento da deologa dos
discursos

fundadores.

"

Comparar
representações do índio e do

negro em textos literários de urnamesma
época ou de

épocas diferentes da história literária brasiieira."

Reconhecer, em textos literários
apresentados, conflitos e formas deresistência do índio e do

negro.
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"
Reconhecer, na

perpetuação
de determinados discursos sobre o índio e

sobre o
negro,

o silenciar de outras vozes.

"
Avaliar com visão

crítica, o estilo individual dos
principais autores dos

movimentos literários.

"
Relacionar características discursivas e

ideológicas de obras barrocas ao

contexto histórico de sua
produção, circulação

e
recepção.

"
Posicionar-se, como

pessoa e como cidadão, frente a
valores, ideologias

e

propostas estéticas
representadas em obras literárias barrocas.

" Ler textos e obras
representativas do Arcadismo brasileiro com autonomia.

"
Reconhecer a

importância do Arcadismo brasileiro
para a

formação
da

consciência e da literatura nacional.

"
Identificar, em textos literários do arcadismo, marcas discursivas e

ideotógicas desse estilo de
época.

"
Ler textos e obras

representativas do Romantismo com autonomia.

"
Reconhecer a

importância do Romantismo brasileiro
para

a
formação

da

consciência nacional e a
consolidação da literatura brasileira.

"
Reiàcïonar as obras

poéticas de
exaltação

à
pátria e os romances

indianistas, do Romantismo
brasileiro, como

representativos da tentativa de

afirmação
da identidade brasileira oitocentista.

"
Localizar, numa linha do

tempo,
as tendências

predominantes na
poesia e na

prosa de
ficção romântica brasileira.

"!dentificar, em textos de/sobre o
Romantismo, marcas discursivas e

ideológicas desse estilo de
época

e seus efeitos de sentido.

"
Relacionar características discursivas e

ideológicas
de obras românticas

brasileiras ao contexto histórico de sua
produção, circulação

e
recepção.

"
Reconhecer e caracterizar a

contribuição
dos

principais autores românticos

nacionais
para a literatura brasileira.

"
Reconhecer a

importância da
divulgação

da nossa cultura
popular para o

fortalecimenio da nossa identidade social.

"
Conhecer as

biografias e obras dos autores
populares.

"
Identificar as

diferenças
entre a Literatura erudita, popular e clássica.

"
Compreender as diferentes estruturas e

formações
de

palavras.

"
Escrever conforme as novas

regras gramaticais da
língua portuguesa.

"
Identificar as diferentes estruturas semânticas.

"
Identificar o valor semântico das várias classes de

palavras no contexto

textual.

"
Associar conhecimentos

gramaticais aos fatos da
língua,

na
constituição

de

sentido do texto ou da
produção linguística.

"
Reconhecer o uso das classes de

palavras de forma
produtiva e com

autonomia.

"
Reconhecer, em um texto ou

sequência textual, os efeitos de sentdo das

classes de calavras conforme o contexto de
inserção.
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" Usar a norma
padrão

de
emprego

de
pronomes pessoais

em
situações

comunicativas e
gêneros

textuais
que

a
exigem.

" Reconhecer e usar, produtiva
e autonomamente, estratégias

de
textualização

do discurso
argumentativo,

na
compreensão

e na
produção

de textos.

"
Reconhecer, em um texto, estratégias e/ou marcas

explícitas
de

intertextualidade com outros textos, discursivos, produtos
culturais ou

linguagens
e seus efeitos de sentido.

" Usar
estratégias

de intertextualidade
adequadas

aos efeitos de sentido

pretendidos.

" Diferenciar as
partes principais

das
partes

secundárias de um texto.

" Reconhecer as características do Realismo/Naturalismo.

" Ler textos e obras do Realismo/Naturalismo de forma autônoma.

" Reconhecer a
importância

da
figura

de Machado de Assis
para

a
formação

da consciência nacional e o desenvolvimento da literatura brasileira.

" Relacionar
abordagens

diferentes da vida social e
política

brasileira a

contextos-historicos eliterários diferentes.

"
Identificar, em textos de vários

gêneros,
a

presença
dos vários

tipos
de

discurso.

" Identificar
tipos

de discurso ou de
sequências

discursivas usadas
pelos

locutores em um texto e seus efeitos de sentido.

"
Organizar

o texto em
parágrafos,

estruturando o
pensamento com coesão e

coerência, visando à
organização

sistemática das ideias em um textc.

" Inferir o sentido de uma
palavra

ou
expressão

considerando: o contexto, o

universo temático, os elementos de coesão textual.

" Reconhecer e usar mecanismos de concordância verbal e nominal, produtiva

e autonomamente.

" Reconhecer
diferenças

entre a norma
padrão

e o uso não
padrão

de

concordância verbal e nominal em um texto ou
sequência

textual.

" Usar a norma
padrão de concordância verbal e nominal em

situações

comunicativas e
gêneros

textuais
que

a
exijam.

" Reconhecer e usar mecanismos de
regência

verbai e nominal, produtiva
e

autonomamente.

" Avaliar a
adequação

da norma
padrão

ou não
padrão de

regência
verbal e

nominal em um texto ou
sequência textual, considerando a

situação

comunicativa e o
gênero

do texto.

"
Usar a norma

padrão
de

regência
verbal e nominal em

situações

comunicativas e
gêneros

textuais
que

a
exijam.

" Utilizar a crase de forma correta.

"
Identificar uma frase, uma

oração
e um

período (simples
e

composto),

compreendendo a sua estrutura.

" Ler textos e obras do Parnasianismc deforma autônom.a.

" Ler textos e obras do Simbolismo de forma autônoma.
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"
Estabelecer

reCações intertextuais entre textos literários
pré-modernistas,

modernistas e
pós-modernistas e outras

manifestações literárias e culturais

de
épocas diferentes.

"
Reconhecer e caracterizar a

contribuição
dos

principais autores

pré-modernistas, modernistas e
pós-modernistas nacionais

para
a literatura

brasileira.

"
Relacionar características discursivas e

ideológicas de obras

pré-modernistas, modernistas e
pós-modernistas ao contexto histórico de sua

produção, circulação
e

recepção.

"
Conhecer a

importância da
figura feminina na literatura brasileira.

"
Relacionar formas diferentes de

representação
de

imigrantes a contextos

históricos e literários diferentes.
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. Analisar Gráficos resultados de inferência estatística.

" Analisar, comparar
e identificar a validade das informações que

recebemos

no cotidiano.

"
Aplicar

a fórmula do binômio de Newton.

"
Aplicar

a
porcentagem

na resolução
de

problemas.

"
Aplicar

as
propriedades

dos determinantes.

"
Aplicar procedimentos

matemáticos capazes
de solucionar problemas

numéricos que
ocorrem dentro e fora do ambiente escolar.

" Articular o conhecimento matemático com conhecimentos de outras áreas do

saber científico.

" Associar funções
a uma correspondência

ou relação
entre conjuntos.

" Avaliar diferentes quantidades
de uma

grandeza.

" Calcular áreas e volumes de prisma, pirâmide,
cilindro e cone.

" Calcular distância entre dois pontos, ponto
e

plano.

" Calcular média, mediana e moda de variáveis quantitativas.

" Classificar sistemas lineares.

"
Compreender

a aplicar
o raciocínio matemático na resolução

de
problemas

do cotidiano.

"
Compreender

conceitos preliminares
do mundo tridimensional.

"
Compreender

e aplicar
os conceitos de

paralelismo.

"
Compreender

e
aplicar

os conceitos de
perpendicularismo.

"
Compreender

o conceito de probabilidade.

"
Compreender

o conceito e a importância
dos números complexos.

"
Compreender

o
que

é uma sequência
numérica.

"
Compreender

o Teorema Fundamental da Álgebra.

"
Compreender

os conceitos de elipse, hipérbole
e

parábola.

"
Compreensão

da importância
das equações

matemáticas em suas diversas

formas, aplicando-as apropriadamente
na movimentação

de
pontos

sobre

curvas associando ideias.

"
Compreensão

da relevância de conceitos matemáticos básicos de
geometria

analítica para traçar
e movimentar gráficos interligando

conceitos já

estudados.

" Conceituar determinante de uma matriz.

" Conceituar experimento.

" Determinar a
probabilidade

de ocorrência de um evento.

" Conhecer a importârcia
dos números irracionais.

" Conhecer a linguagem
e a rotação

universal dos conjuntos.

" Conhecer a reta dos reais.

" Conhecer e utilizar as
noções

e
postulados

entre ponto,
reta e

plano.
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"
Conhecer e utilizar as

posições relativas entre
retas, entre retas e

planos eentre
planos.

"
Conhecer e utilizar volumes e áreas de

figuras planas."
Construir e ident'rflcar

equações lineares e sistemas lineares."
Construir

gráficos de
funções afins.

"
Construir

gráficos de
funções quadráticas.

"
Descrever as linhas no

plano por meio de
equações."

Descrever as
superfícies no

espaço por meio de
equações."

Desenvolver a
percepção do

espaço, construindo modelos
concretos

pararesolver
problemas de áreas e volumes.

"
Desenvolver e

aplicar o conceito de
probabilidade

condicional."
Desenvolver o conceito de matriz.

"
Desenvolver o

raciocínio.

"
Determinar o

ângulo entre
retas, planos e reta

plano."
Determinar o

juro composto que rende um
capital."

Determinar o
juro simples de um

capital a uma dada taxa em umdeterminado
tempo.

"
Expressar

algebricamente modelos
matemáticos

que representam
variações

de
grandezas.

"

Exprimir
relações de

grandezas variáveis
envolvendo o mundo

físico,econômico e etc.

+
Formular

hipótese e
prever resuitados.

"
Identificar as

progressões como
funções especiais."

Identificar as
propriedades referentes a sucessor dos números naturais.

"
identificar

crcnologicamente o
surgimento dos

primeiros números."
Identificar e

relacionar
situações e

problemas do cotidiano com as
funções

afins.

"
Identificar o

domínio, contra-domínio e
imagem de uma

função,
"

Identificar os
elementos da

elipse, hipérbole e
parábola;"

Identificar
poliedros e seus

elementos.
"

Identificar um
número

complexo na forma
trigonométrica."

Identificar um
número

complexo na sua forma
algébrica e

representá-lo noplano de
Argand-Gauss.

"

Identificar, analisar e
aplicar

conhecimentos sobre
valores de

variáveis,representando em
gráficos,

diagramas ou
expressões

algébricas.
"

Interpretar e utilizar
diferentes formas de

representação (tabelas,
gráficos,expressões e

etc).

"

Interpretar
graficamente a

função afim.
"

Ler e
interpretar textos de

interesse
científico e

tecnológico.
"

Operar com Os
complexos na forma

trigonométrica."
Operar os

ccmpiexos na forma
algébrica.+

Organizar dados
amostrais e

trabaihar com as medidas
estatísticas.

*

Organizar o
pensamento

lógico Matemático.
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" Realizar
operações

com
polinômios.

"
Realizar

operações de
contagem.

"
Realizar

operações
de medidas contínua.

"
Reconhecer a

importância da
geometria analítica como conversor de

diferentes
registros.

"
Reconhecer dados estatísticos

publicados.

"
Reconhecer e

aplicar
as

propriedades das
operações

com matrizes.

"
Reconhecer o

ganho
e a

simplicidade em se trabalhar e
manipular conjuntos.

"
Reconhecer o

triângulo de Pascal e suas
propriedades.

"
Reconhecer

quando uma
função é

injetiva, sobrejetiva
ou

bijetiva.

"
Reconhecer um número cardinal.

"
Relacionar as

propriedades da
desigualdade

com os números positivos.

"
Relacionar

questões geométricas a
situações algébricas.

"
Representar e

interpretar uma tabela de números como matriz, identificando

seus elementos e os
tipos mais

freqüentes
de matrizes.

"
Representar os pontos da reta

por números reais os
pontos do

plano por

pares ordenados de números reais.

"
Representar os

pontos do
espaço por termos ordenados de números reais.

"
Representar os reais

por meio de
expressões decimais.

"
Representar situações

com movimento uniforme em
que

os acréscimos da

função são
proporcionais aos acréscimos da varìável

independente.

"
Representar situações que envolvam determinar dois números conhecendo

sua soma e seu
produto.

"
Resolver

problemas do cotidiano através de
rotação

de vetores
complexos.

"
Resolver

problemas geométricos com os recursos da
álgebra.

"
Resolver

problemas que envolvam as cônicas e suas
equações.

"
Resolver

problemas que envolvam
juros simples

e
compostos.

"
Resolver

problemas que envolvam sistemas lineares.

"
Solucionar

problemas que ocorrem naturalmente e envolvam as
equações

algébricas.

"
Trabalhar com as

notações
de intervalos.

"
Trabalhar com

porcentagem
em

situações
do cotidiano.

"
Utilizar a

relação
de Euler e a fórmula da soma dos

ângulos das faces de um

poliedro.

"
Utilizar o cálculo de determinantes

para resolver sistemas lineares.

"
Utilizar os conceitos de

progressão na
resolução

de
problemas.
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"
Analisar a Índia, a China e o sudeste Asiático a

partir do
papel de centros

industriais mundiais.

"
Analisar ascensão de

governos não alinhados com os EUA na América do

sul e a virada na
geopolítica regional.

"
Analisar e entender as

transformações e o
papel do leste

europeu
na

geopolítica regional.

"
Analisar os a

relação
entre o neocolonialismo e os

problemas da África atual;

"
Compreender a

Europa
e o

processo de
integração regional.

"
Compreender a

interação
e a busca de

equifïbrio entre os elementos naturais

e identificar os
grandes ecossistemas terrestres.

"
Compreender a nova

distribuição espacial do
poder mundial, tendo uma

nação mundialmente
hegemônica e outras

fideranças regtonais.

"
Compreender as características sociais e naturais do território

sergipano.

"
Compreender as

principais características do
espaço urbano, os conflitos

estabelecidos e os
problemas de natureza

sócioambiental, além de identificar

os rumos necessários na busca de
qualidade de vida.

"
Compreender as

transformações nas atividades econômicas
impulsionadas

pe(as revoluções científicas
que tornaram, o mundo uma caixa de

possibilidades.

"
Compréender o

Japão
a

partir do novo contexto
regional e mundial.

"
Compreender o

papel de
liderança que

o Brasil exerce na América do Sul e

principalmente entender os rumos do MERCOSUL.

"
Compreender o

papel ocupado pelo negro
e

pelo índio no
conjunto da

população brasileira.

"
Compreender o

processo de
colonização

e a
produção

do
espaço geográfico

na América Latina.

"
Compreender o

processo de
formação

da
população brasileira.

"
Compreender o

processo de
integração

do
espaço geográfico brasile!,ro e da

integração
do Brasil com a economia mundial como uma demanda dos

grupos econômicos, das transnacionais e das
nações hegemônicas.

"
Compreender os conflitos na Ásia central e no oriente médio a

pa,.ir dos

interesses dos EUA e da Rússia na
região.

"
Compreender os !nstrumentos de análise da ciência

geográfica e aclicá-ios

de forma coerente.

"
Compreender os

princípios de
prevenção, defesa e

ação
em caso de

desastres naturais.

"
Compreender que o atuai modelo de desenvolvimento

prioriza a
reproduçãc

do
capital e se

esgota nesse fim, deixando a sociedade e a
qualidade de vida

no
planeta em

segundo plano, tornando
necessário, por uma

questão de

sobrevvencEa, -eçensar urgente esse modelo e
propor alternativas.
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"
Compreender

que o
espaço geográfico deve refletir a busca da

satisfaçãodas
necessidades humanas em

consonância com a
conservação dos

ecossistemas.

"
Compreender

que o
espaço geográfico é

produto histórico das
relaçõeshumanas

estabelecidas em um
determinado

"palco" no
qual, diversos fatores

interagem na
confecção de diferentes

arranjos espaciais."
Decifrar os elementos e a forma como concorrem na

confecção do
espaço

geográfico, e ao mesmo
tempo torná-lo

apto a transferir essa análise a
diversos níveis de escalas.

"
Descrever e analisar a

sociedade brasileira em sua
diversidade, cultural,social e

econômica.

"
Entender a

articulação do atual
conjunto de técnicas e do atual modelo

Rolatico na
criação do

espaço geográfico mundiai:
"

Entender a ascensão da China como
grande potência mundial do século

XXI;
"

Entender a
consolidação dos Estados Unidos

enquanto
nação hegemônicano

continente e o domínio
político sobre a América

-
Jatina.

"
Entender a

Eufopa enquanto produto de um
longo processo histórico de

ocupação e
berço do mundo

capitalista.
"

Entender a
lógica da dinâmica

espacial das
atividades

econômicas como ovetor mais
importante da sua

distribuição espacial.
"

Entender a
necessidade

urgente que a sociedade como um todo tem deelaborar metas de
mudanças de hábitos

individuais e
coletivos. Mas

principalmente entender a
necessidade de

ações políticas por parte doestado
que visem à

mudança do modelo de
desenvolvimento atual."

Entender a
relação homem

natureza na
relação de

causalidade dosdesastres naturais.

"
Entender as

implicações do
processo de

industrialização sobre o
espaçogeográfico brasileiro

(tanto no
campo como nas

cidades), as
etapas da

industrialização brasileira, a década de 80 e o início da era neoliberal."
Entender o

processo de
urbanização e a atual rede urbana brasìieira."

Entender como um
conjunto de técnicas cria a

possibilldade de novas
confìgurações espaciais do modo de

acumu!ação e
produção capitalista e osreflexos desses novos

padrões em uma
sociedade.

"®-ntender o
conjunto de

questões envoividas nas crises
humanitáriasexistentes na África.

"
Entender os confiitos e tensões a

partir dos
interesses

econômicos a níveisocais, regionais e
globais.

"
-ntender os diversos

arranjos espaciais existentes no
campo e

compreender
o

processo de
cooptação cada vez mais voraz deste

pelo capital.
"

=ntender os
domínios

morfoclimáticos
brasileiros e sua

dinâmica natural-omo também
compreender as

pressões e conflitos entre a
natureza e osnteresses de

reprodução do
capital e as

consequa-ncias desse modelo dedesenvolvimento.
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"
Entender todo o

processo histórico
que levou a

formação dos blocos de

poder.

"
Identificar as características da PEA ao

longo
do

tempo
e do

espaço.

"
Identificar e

compreender os fluxos
migratórios.

" Ler e
interpretar as características sócio-econômicas de cada

região
assim

como identificar os
processos históricos

responsáveis por tais
configurações.

" Ler e
interpretar o modelo

energético brasileiro sua viabilidade e sua

sustentabilidade. E
compreender a necessidade de

garantir a soberania

sobre os recursos minerais
estratégicos existentes em nosso território.

"
Ler e

interpretar o mundo a
partir das

possibilidades criadas
pelo conjunto de

técnicas
que permitiram que

o modo de
produção capitalista se

expandisse e

se
apropriasse de

praticamente toda a
superfície terrestre.

"
Ler, interpretar e elaborar

esquemas cartográficos de baixa e média

complexidade.

"
Perceber os elementos caracterizadores das

paisagens naturais e

humanizadas, de
Sergipe .

"
Probiematizare

perceber o mundo
enquanto espaço

a ser
pensado dentro da

lógica
da

sustentabilidade.

"
Reconhecer o

papel da defesa civil nas
ações preventivas e corretivas de

desastres naturais.

"
Reconhecer os

problemas que atingem
a

população africana assim como

identificar suas causas.

"
Reconhecer

que o território brasileiro foi
ocupado e

conquistado através de

um
longo processo histórico

que ainda não se fechou. Entender a influência

das atividades econômicas na
configuração

do
espaço geográfico brasileiro.

"
Regionalizar o continente africano e identificar as características de cada

região.

"
Analisar as

implicações da
política externa

brasileira, tanto a nível
regional

como
global.em crise.

" Ler a dinâmica da
população mundial e entender suas características sociais

econômicas e culturais.
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" Analisar a
dependência colonial como decorrente do sistema

produtivo

implantado na América.

" Analisar e diferenciar as formas de resistência à escravidão dos africanos

utilizados como mão de obra
compulsória no Brasil.

" Analisar o
processo de

redemocratização política e social no Brasil

contemporâneo e as sucessivas crises e
planos econômicos dos anos de

1980-90;

"
Apropriar-se das diferentes

linguagens presentes na
construção

do

conhecimento histórico.

"
Caracterizar a

Confederação
do

Equador.

"
Caracterizar a

conjuntura nacional anterior ao
golpe.

"
Caracterizar a Era

Vargas
e relacionar esse

período
com o fenômeno

populista na América latina.

"
Caracterizar a nova ordem mundial Relacionando a

globalização,
o

neoliberalismo e a união
européia.

"
Caracterizar a

revolução constitucionalista de São Paulo.

"
Caracterizar a

situação
da América Latina no

período da
guerra

fria.

"
Caracterizar a sociedade colonial

espanhola, reconhecendo o
papel

dos

criollos no movimento da
independência.

"
Caracterizar as fases da

segunda guerra mundial, identificando a

participação
de

países capitalistas e comunistas e a
importância dessa

cooperação para
o termino do conflito.

"
Caracterizar as

principais fases do conflito.

"
Caracterizar e

distinguir os movimentos de entradas e bandeiras

relacionando com o
apresamento de

indígenas e
prospecção dos metais

preciosos.

"
Caracterizar o

governo de Mauricio de Nassau e Identificar os fatores
que

provocaram a
reação dos lusobrasileiros contra a

dominação holandesa.

"
Caracterizar o Ilúminismo.

"
Caracterizar o Movimento Tenentista em

Sergipe, relacionando-o com o

movimento nacional
compreendendo que também em

Sergipe esse

movimento
represer'ou o confronto entre um

grupo modernizador e uma elite

conservadora.

"
Caracterizar os Governos Militares

(1964-85): analisando o uso da

repressão/ investigação(SN1),
a censura o

bipartidarismo: ARENA X MDB, o

"milagre econômicc"-crescimento sem
distribuição de renda e aumen±o da

dívida
externa, as

p,isões f tortura / exílio e a
oposição armada ao

regime

militar:
guerrilha urbana e rurai.

"
Caracterizar os

proctissos de
unificação Alemã e italiana.
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"
Caracterizar os

regimes totalitários, Alemão e
Italiano, estabelecendo oslimites de

aproximação e
distanciamento.

"
Comparar os

movimentos de resistência contra a
colonização portuguesa,identificando suas

especificidades.

"
Compreender a cultura como um

conjunto de
representações sociais

que
emerge no

cotidiano da vida social e se solidifica nas diversas
organizaçõese

instituições da
sociedade.

"

Compreender a
importância do café no contexto econômico e

político da
república velha.

"
Compreender a

sociedade, sua
gênese e

transformação, e os
múltiplosfatores

que nela intervêm como
produtos da

ação humana.
"

Compreender as
principais

consequências da
primeira guerra e

relacionar otratado de
Versalhes com a crise da democracia alemã e

ascensão doNazismo.

"

Compreender como os tratados de
Ultrecht, Madri, Santo ildefonso e

Badajós
modtficaramasfronteiras coloniais da América do Sut:

"
Compreender e analisar a crise do sistema colonial em seus

processosinternos e em suas conexões com o ideário liberal.
"

Compreender e analisar a
importância do

alargamento das
antigas rotas

comerciais; o
ressurgimento e

expansão do comércio e as novas
mercadorias.

"

Compreender e
c$racteriza;" as re4'oltâs nativistas d8rìtro do Contexto dacritica a

aspectos da
política colonial.

"

Compreender e
caracterizar os dois

projetos de invasão
holandesa o daBahia e o de

Pernambuco.

"
Compreender e situar as diversas

produções da cultura
(as

linguagens, as
artes, a

filosofia, a
religião, as ciências e as

tecnologias) nos contextoshistóricos de sua
constituição e

significação.
"

Compreender o
movimento de

contra-reforma
católico, identificando a

importância dos
jesuítas nesse

processo.
"

Compreender o
papel econômico

complementar das colônias no
contexto dopacto ccionial.

"

Compreender o
passado como

construção cognitiva
que se baseia em

registros deixados
pela humanidade e

pela natureza
(documentos,

fontes).
"

Compreender os fatores
que favoreceram a

revolução Industrial e
caracter;zar as

etapas desse
processo.

"

Compreender
que a

revolução de 30 em
Sergipe r,ýpresen-ou o retorno aocenário

político dos líderes
derrotados do

mov;mentc
Tenentista

queý:ssumem o
poder no estado como

interventores.
"

Confror,'ar um discurso histórico com seu contexto de
produção."

C:-onhecer as
principais características da economia

.vanavie.ra, ressaltando a
contribuìçí~o compulsória dos

negros para o
d4uenvoivinentc do nossor-odeio

aconômico.
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" Construir a identidade
pessoal

e social na dimensão histórica, a
partir

do

reconhecimento do
papel

do individuo nos
processos

históricos

simultaneamente como
sujeito

e como
produto

dos mesmos.

" Desenvolver a
capacidade

crítica em
relação

à história dos Vencedores,

identificando a visão eurocêntrica da história.

" Desenvolver a
capacidade

de
observação

e
interpretação

de documentos

historiográficos, iconográficos
e

cartográficos.

" Dominar e Relativizar as diversas
concepções

de
tempo

e as diversas formas

de
periodização cronológicas,

reconhecendo-as como
construções

culturais e

históricas.

" Estabelecer
d'rferenças

entre o
tipo

de escravidão existente na África e o
tipo

implantado
na América

Portuguesa.

" Estabelecer
relações

entre a
Conjuração

Baiana e a
Revolução

Francesa.

" Estabelecer
relações

entre a
mineração

e o desenvolvimento da Sociedade

Urbana a
Expansão

e
Integração

do Território e o Desenvolvimento do

mercad-o iaterno colonial.

" Estabelecer
relações

entre escravismo colonial e
capitaiismo.

" Identificar a
origem

étnica e
geográfica

dos escravos trazidos
para

o Brasil.

" Identificar a
prática

da
mineração

do século XVIII, ocorrida na
região

Centro-oeste, como fator básico
para

a
expansão

do território brasileiro além das

Tordesilhas.

"!dentificar a
prática

da
pecuária

do século XVIII, ocorrida nas
regiões

Centro-Oeste e Sul, como um fator básico
para

a
expansão

do território brasileiro

além das Tordesilhas.

" Identificar a
prática

da
pecuária

extensiva nos séculos XVI e XVII como um

fator Fundamental
para

a
ocupação

do interior da
região

nordestina.

" Identificar a transferência da família real
portuguesa

e a
elevação

do Brasil a

Reino Unido como o inicio do
processo

de
independência

do nosso território.

" Identificar as diversidades étnicas, espaciais
e culturais dos

povos
africanos.

" Identificar as
principais

características da
constituição

de 1824.

" Identificar as
principais

correntes
ideológicas

dos
pensadores

iluministas.

" Identificar
compreender

e
comparar

diferentes
pontos

de vista ou

interpretações
históricas sobre um mesmo tema.

" Identificar e analisar as diferentes formas e
relaçõ8s

de trabalho escravo

instituído na América
Portuguesa.

" Icentifìcar e analisar os
principais

conflitos da uerra fr!a.

" Identificar e caracterizar: o
processo

de
independência

do Brasil, a

rssistência
portuguesa

e o reconhecimento da
ndependência.

" dentificar e
Compreender

as
relações

de
pcder

nas diversas instâncias da

sociedade, como as
organizações

do trabaihe á as
ir:stituições

da sociedade

organizada
-

sociais, políticas, étnicas e
relïgicsas.

" lúentifìcar e contextualizar os
principais

confa:os nac'onais
que contribuíram

para
a eclosão da

segunda guerra
mundial.
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" Identificar o
Império Napoleônico

como o início da
consolidação

das

conquistas burguesas.

" Identificar os domínios
europeus

no continente africano e asiático.

" Ident'rficar os fatores
que

favoreceram a eciosão da
Revolução

Francesa e

caracterizar as
principais

fases desse movimento.

" Identificar os fatores
que

favoreceram a
independência

dos
paises

da

América
espanhola.

" Identificar os fatores
que

motivaram a
expansão

marítimo-comercial

européia.

" Identificar os fatores
que provocaram

a
revolução

de 1930
que

derrubou a

política oligárquica
da

republica
velha.

" Identificar os fatores
que provocaram

a submissão de
Portugal

ao reino

Espanhol.

"
Identificar os fatores

que provocaram
o

surgimento
dos movimentos

Luterano, Calvinista e
Anglicano

e caracterizar as
principais

idéias

norteadoras _desses
grupos.

" identificar os motivos
que geraram:

A Guerra de Secessão, A doutrina

Monroe e o
Expansionismo

Americano.

" Identificar os motivos
que

levaram o mundo à
primeira guerra

mundial.

" Ident'rficar os motivos
que provocaram

a crise do encilhamento.

"
Identificar, compreender

e
respeitar

as diversidades étnicas, sexuais e

religiosas
de

gerações
e de classes como

manifestações
culturais

próprias
e

por
vezes conflitantes.

"
Identificar, distinguir

e ordenar os fenômenos Sociais, políticos.

" Perceber como o
jogo

das
relações

de
dominação, subordinação

e

resistência faz
parte

das
construções políticas,

sociais e econômicas.

" Perceber os
processos históricos como dinâmicos e não determinados

por

forças
externas às

ações
humanas.

" Produzir textos analíticos e
interpretativos

sobre os
processos históricos a

partir
das

categorias
e dos

procedimentos metodológicos
da História.

" Reconhecer o valor da coletividade na
constituição

dos
processos históricos

estudados e vivenciados.

"
Reconhecer os diferentes

agentes
sociais e os contextos envolvidos na

produção
do conhecimento hlstórico.

" Reconhecer os elementos
que

constituem sua
própria

identidade e a do

grupo, Valorizar o
patrimônio sócio cultural

respeitando
a diversidade

considerando critérios éticos.

"
Reconhecer os fatores

que levaram o
governc

de
Portugal

a decidir
pela

economia canavieira
para iniciar o

processo de
colonização

do Brasi;.

Reconhecer
que

a
independência de

Sergipe
esta relacionada aos

serviços

westados à causa real durante a Revolucão Pernambucana de 1817.

Relacienar a crise de 1929 com a
queda

do ;,,,cdelo eoonômico !Iberal no

mundo entre
guerras.
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"
Relacionar a crise do

capitalismo liberal com a
emergência dos

regimes

totalitários.

"
Relacionar a

ocupação
do território brasileiro

pelos colonizadores
europeus

com a
destruição

de várias sociedades
indígenas.

"
Relacionar a

ocupação
do território

sergipano pelos colonizadores
europeus

com a
destruição

de várias sociedades
indígenas.

"
Relacionar a reforma

religiosa
como resultante do

descompasso do ideário

católico com a nova realidade
política econômica e social fundados

pela

modernidade.

"
Relacionar as Invasões Holandesas ao domínio

espanhol sobre a colônia.

"
Relacionar o Desenvolvimento industrial da

Inglaterra e das demais

potências europeias,
com as

disputas econômicas e territoriais
próprias

do

período militar; o nadïonal
desenvolvimentismo, a

Implantação
das Reformas

de Base o Fortalecimento dos Movimentos sociais: UNE e
Ligas

Camponesas e a
Oposição das elites

conservadoras, Igreja
e classe média,

relacionando este
quadro

com a
deflagração-da Ditadura Militar.

"
R-etacíonar o

processo de
descolonização da Ásia e África com as

disputas

políticas e
ideológicas

do mundo
pós-segunda guerra mundial.

" Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da
duração

e nas
relações

de sucessão e/ou de simultaneidade.

"
Valorizar a cultura em seus

múltiplos aspectos e níveis de
constituição,

compreendendo e
respeitando os

padrões cýiturais ;ntrínsecos a cada

civilização.
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"
Associar

aquecimento
global com a

queima de
combustíveis fósseis."

Calcular a
concentração de

soluções em
g/L, em moI/L e em

percentual."
Calcular a

constante de
equilíbrio e

interpretar o
significado desse valor."

Caracterizar e
representar simbolicamente esses modelos.

"
Caracterizar

solução saturada em termos de coeficiente de
solubilidade."

Compreender a finalidade de cada modelo.
"

Compreender a
variação das

propriedades dos
elementos ao

longo de um
período

e/ou grupo da Tabela Periódica.
"

Compreender as
características do carbono e sua

capacidade de forrïiarcadeias.

"

Compreender
cientificamente a

química presente nas
situações do

cotidiano,apropnando=se da
linguagem química.

"
Compreender e

caracterizar o modelo de
ligação iônica, o de

ligaçãometálica e o de
ligação covalente.

"
Compreender e diferenciar os modelos de

Dalton,
Thomson, Rutherford eBohr.

"

Compreender o caráter ácido ou básico numa substância
orgânica."

Compreender o conceito de modelo e
perceber sua vaiidade

para
explicaçáo

dos
fenômenos em

química.

"

Compreender o
equilíbrio iônico da

água.
"

Compreender os
princípios químicos em uma visão

macroscópica."
Conceituar isomeria e

isômeros.

"
Conceituar

reação de
adição, reação de

substituição e de
eliminação.

"
Conceituar

solução (diluída e
concentrada), solvente, soluto."

Conceituar,
segundo Arrhenius ácido e base.

"
Conhecer

algumas
reações

específicas, consideradas
importantes naQuímica

Orgânica.

"
Conhecer o

petróleo como fonte
esgotável de

energia."
Conhecer o símbolo dos

principais elementos
químicos na Tabela

Periódìca.
"

Conhecer os
principais derivados do

petróleo.
"

Descrever
qualitativamente as

propriedades
coligativas:

tonoscopia,ebulioscopia,
crioscopia e

pressão osmótica.
"

Diferenciar
elementos

representati,;os e
eïýmentos de

transição com base na
configuração eletrônica.

"
Diferenciar

processos
endotérmicos de

exýAérmicos.
"

Diferenciar
reação de

adição da
reaçã-ý de

substituição, da
reação deeliminação e da

reação de
oxi-redu--ão.
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" Escrever a
equação

de
dissociação

de ácidos e bases e a
correspondente

expressão
da constante de

equilíbrio.
Relacionar os valores dessas

constantes com a
força

de ácidos e bases.

" Escrever a
expressão

da constante de
equilíbrio.

" Estabelecer
comparações

entre os modelos considerando os contextos

históricos.

"
Exemplificar

as substâncias moleculares, iônicas e metálicas mais

importantes
e suas

propriedades.

" Identificar as
variações

de
energia

nas
representações

de
processos

de

dissolução
e nas

mudanças
de fase.

" Identificar fatores
que afetam o

equilíbrio químico.

" Identificar o número atômico e a massa atômica de um elemento
químico

na

Tabela Pèrìódïca.

"
Identificar, a

partir de fórmulas, substâncias iônicas, metálicas e moleculares.

"
Interpretar dados sobre a

concentração
de

soluções
na leitura de rótulos.

"
Interpretar gráficos

de curvas de solubilidade.

"
Interpretar

o
significado

das unidades
que expressam

a
concentração

das

soluções:
% em massa, % em volume, ppm, ppb, g/L, moi/L.

" Manusear
adequadamente

as substâncias de acordo com as
propriedades.

"
Pesquisar e sistematizar

informações
relevantes

para
a

compreensão
e

resolução
de

problemas químicos.

" PreVer o sentido dc deslocamento dG e
qütiíbri0, usa;ld: o

P'inclptC
de Ié

Chatelier.

" Reconhecer a
importância

da isomeria na
química orgânica

e na
bioquímica.

"
Reconhecer a

proporcionalidade nas
reações químicas, seus

objetivos,

efeitos e
conseqüências.

"
Reconhecer

algumas
das características das substâncias

orgânicas
e

relacioná-las às
interações intermoleculares.

" Reconhecer as
drogas

como substâncias
químicas capazes de modificar o

funcionamento do
organismo.

"
Reconhecer como e

quando
ocorre a isomeria

plana
e a

espacial
e

diferenciá-las.

"
Reconhecer nas estruturas das

drogas
as

funções orgânicas estudadas.

+ Reconhecer o
papel

da Química no sistema
produtivo, industrial e rural.

"
Reconhecer o

petróleo combustívei fóssil.

"
Reconhecer os metais dos minerais e sua

importância
na

metalurgia
e

siderurgia.

"
Reconhecer

que
as

propriedades cUligativas
só

dependem
da

concentração

do soluto em
solução

e não üa sua ý,atureza.

"
Reconhecer

que
os eleme,-tos

químìcos
estão

agrupados
na Tabela de

acordo com a
semelhança

de
propredades e associar essa

semelhança
com

suas estruturas eletrônicas.

"
Reconhecer

que
os isômeros

apresý--ntam diferentes
propriedades.
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"
Reconhecer

que solução
é uma mistura

homogênea
na

qual
os constituintes

são substâncias diferentes.

"
Reconhecer

que uma
transformação química pode ocorrer com

produção
ou

absorção de
energia

e
que

essa
absorção

ou
produção

é devido ao
rearranjo

dos átomos.

"
Reconhecer, que

em certas
transformações químicas,

coexistem
reagentes

e

produtos.

" Relacionar a
linguagem

do senso comum com a
linguagem química e

compreender os
códigos

e símbolos
próprios

da
química.

"
Relacionar a

transformação química como resultante de
quebra

e
formação

de
ligações.

" Relacionar as
propriedades aos usos das substâncias iônicas, das

substâncias e
ligas

metálicas e das substâncias moleculares.

"
Relacionar constante de

equilíbrio
com rendimento.

"
Relacionar

equilíbrio químico
com

formação
de estalactites, estalagmites

e

carais:

" Relacíonar os constituintes das substâncias iônicas, metálicas e moleculares

aos elementos e sua
posição

na Tabela.

"
Relacionar

propriedades coligativas
com fenômenos da natureza e do

cotidiano.

"
Usar os modelos

para explicar
fenômenos como:

condução
de corrente

elétrica e emissão de :uz de diferentes cores.

" Utilizar fórmulas
para determinação

de
pH

e Poh a
partir

da
concentração

de

suas
soluções.

" Utilizar o saber fazer matemático necessário aos cálculos
químicos.

"
Identificar o

grupo funcional das substâncias
orgânicas mais comuns:

hidrocarbcneto, álcool, fenol, cetona, aldeído, ácido
carboxílico, éster, éter,

amina e amida.
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"
Adquirir noções de Física das

Radiações;

"
Analisar a receita de um

oftalmologista;

"
Aplicar as leis da reflexão

para aprofundar a
caracterização da

imagem no

espelho piano e
esférico;

"
Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber

científico.

"
Avaliar a veracidade de

informações ou emitir
opiniões e

juízos de valor em

relação a
situações sociais nas

quais os
aspectos físicos

sejam relevantes.
"

Calcular a
capacitância equivalente das

associações em
série, paralela e

mista.

"
Calcular

empuxo;

"
Calcular

graficarrrertte o trabalho de uma
força variável;

"
Calcular o deslocamento no movimento retilíneo e uniforme

(MRU);
"

Calcular trabalho a
partir da

variação
de

energia;
"

Caracterizar a
propagação da luz em meios materiais e no

vácuo;
"

Caracterizar as
radiações eletromagnéticas que compõem o

espectro

eletromagnético.

"
Caracterizar entro

pia;

"
Caracterizar um

espelho côncavo e um
convexo;

"
Caracterizar um resistor

ôhmico;

"
Compreender a ideia de

que a
energia é"algo" que se transforma e se

conserva nos
processos físicos e

químicos, dentre outros.
"

Compreender a
importância dos

capacitores nos diferentes
equipamentos

elétricos modernos tais como nos
desfibriiadores, teclados de

computadores
e circuitos diversos.

"
Compreender a

importância, para os seres
vivos, da

dilatação irregular da

água;

"
Compreender manuais de

ins,alação
e

utilização de
aparelhos e descobrir o

"como funciona" de
aparelhos.

"

Compreender o mode!o de Bohr e
aplicá-lo em um átomo com um único

elétron.

"
Conipreender o

princípio de
funcionamento de um

refrigerador."
Compreender o

significado do coeficiente de
dilatação;

"

Compreender por que alguns núcleos são estáveis e
outros, instáveis;"

Conceituar a
blindagem eletrostática;

"
Conceituar

campo magnético de acordo com as
explicações de

Faraday;"
Conceituar e ca! Ic u ar

otnciG,

"
Conceituar

gravidade ï~e acordo com a
formulação de

Newton;"
Conceituar

potencfa; e
energia elétrica;
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" Conceituar trabalho realizado
por forças dissipativas e conservativas e as

quantidades de
energia nos fenômenos mecânicos;

"
Conhecer as

principais grandezas
do Sístema Internacional de Unidades

(SI);

" Conhecer as
principais grandezas do Sistema Internacional de Unidades

(SI);

" Conhecer as teorias e modelos
propostos para

a
origem, evolução

e

constituição do Universo, além das formas atuais
para sua

investigação
e os

limites de seus resultados no sentido de
ampliar

sua visão de mundo;

"
Conhecer as teorias e modelos

propostos para
a

origem, evolução
e

constituição do Universo, além das formas atuais
para

sua
investigação

e os

limites de seus resultados no sentido de
ampliar

sua visão de mundo;

" Conhecer e utilizar conceitos físicos.

" Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar
grandezas, quantificar,

identificarparâmetros relevantes.

" Construir e
interpretar uma curva de

aquecimento e resfriamento;

" Construir e
investigar situações-problema, identificar a

situação física, utilizar

modelos físicos, generalizar de uma a outra
situação, prever, avaíiar, analisar

previsões.

"
Consultar, analisar e

interpretar textos e
comunicações

de ciência e

tecnologia veiculados
por diferentes meios.

"
Decompor forças

e resolver
problemas que envolvam

equilíbrio estático.

" Definir as linhas de
indução

do
campo magnético

e estabelecer as suas

propriedades;

"
Definir as

principais grandezas físicas no estudo do
equilíbrio estático de um

sistema;

" Definir calor latente de
fusão, solidificação, vaporização

e
condensação.

" Definir e
compreender os conceitos das

energias
interna e cinética de um

gás.

"
Definir efeito Joule e identificar sua

aplicação
nos

aparelhos elétricos;

" Definir em
que condições

ocorre a
refração

da luz;

"
Descrever a

evolução histórica dos modelos atômicos;

"
Descrever a

experiência de Oersted e
compreender o

significado de sua

descoberta;

"
Descrever a fissão e a fusão nucleares;

"
Descrever a

quantização de
energia

de Max Planck e o efeito
fotoelétrico;

"
Descrever as

principais forças
da

natureza;

"
Descrever as

principais propriedades das
partículas elementares

(quarks
e

léptons);

"
Descrever como são constituídos os

prótons e
nêutrons;

"
Descrever o

comportamento das
antipartículas ao encontrarem as

partículas;

"
Descrever o fenômeno da

geração
de corrente através das linhas de

indução

uo
campo magnetico;

"
Descrever o funcionamento de um

pára-raios e do fio terra;

"
Descrever o método de

datação usando o carbono 14;
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" Descrever o
princípio

de funcionamento de um
gerador

de uma usina de

energia elétrica;

" Descrever o
princípio

de funcionamento do tubo de TV;

" Descrever os
princípios

da
atração

e repulsão
da carga

elétrica e da

conservação
da

carga;

" Desenvolver a
capacidade

de se
preocupar

com o todo social e com a

cidadania.

" Determinar o
Impulso

de uma
força.

" Diferenciar as diferentes fases da matéria;

" Diferenciar MRU e MRUV;

" Discutir a
experiência

de Torricelli na medida da
pressão

atmosférica e o

funcionamento do medidor de
pressão sanguínea;

" Discutir os conceitos de
pressão

e densidade e onde os mesmos são

aplicados
nas

situações que
envolvem fluidos.

" Enunciar a lei de Coulomb;

" Enunciar a lei de Hubble;

" Enunciar as leis de Faraday
e de Lenz;

" Enunciar as
partículas mensageiras

de cada interação;

" Enunciar e
aplicar

a Primeira e
Segunda

Leis da Termodinâmica;

" Enunciar e
aplicar

as Leis de
Kepler para

o movimento dos
planetas;

" Enunciar e
aplicar

as três leis de Newton;

" Estabelecer a lei de conservação
da

quantidade
de movimento linear;

" Estabelecer os principais problemas que resultaram
no nascimento da

Mecânica Quântica;

" Estabelecer os
principais tipos

de caimento do núcleo atômico;

"
Explicar

o fenômeno dos
eclipses;

"
Explicar

o funcionamento da
panela

de
pressão;

"
Explicar,

através do modelo de corrente elétrica nos metais, o
aquecimento

nos fios e nos
aparelhos resistivos;

" Fazer a conexão entre a Física de Partícula e a
Cosmologia.

" Formular e
aplicar

a Lei da Gravitação Universal;

" Identificar as
partes

e
funções

exercidas no motor de automóvel como na

locomotiva a
vapor;

" Identificar as
principais etapas

envolvidas no
processo

de transmissão de

som e
imagem

entre as
estações

e os
aparelhos receptores

de rádio e TV;

" Identificar diferentes formas
pelas quais

os modelos explicativos
do Universo

influenciaram a cultura e a vida humana ao longo
da história da humanidade

e vice-versa.

" Identificar d'rferentes
tipos

de movimentos no cotidiano
que estejam

relacionados com a teoria.

" Identificar na residência aparelhos resisti,ios;

" Introduzir o conceito de
campo

elétrico
quaiìtativamente;

" Montar as
funções

horárias do MRU ;
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" Montar as
funções

horárias do MRU e do Movimento Retilíneo

Uniformemente Variado
(MRUV);

" Perceber a
importância

das
máquinas

térmicas nos
tempos

modernos.

" Realizar
operações vetoriais;

" Reconhecer a
dependência

da resistência elétrica como
comprimento,

área

da
secção

transversal do fio, material e
temperatura

dos fios;

" Reconhecer a Física
enquanto construção humana, aspectos

de sua história

e
relações

com o contexto cultural, social, político
e econômico.

" Reconhecer a
função

do fio terra no funcionamento dos diversos

equipamentos elétricos e eletroeletrônicos;

" Reconhecer a
importância

dos cintos de
segurança,

dos
airbag

e dos freios

ABS nos carros;

"
Reconhecer as visões de Universo formuladas

por
Ptolomeu e

Copérnico;

" Reconhecer o
papel

da Física no sistema produtivo, compreendendo
a

evolução
dos meios

tecnológicos
e sua

relação
dinâmica com a

evolução
do

conheeìmento científico.

" Reconhecer
quando

há um curto-círcuïto num cïrcúïto elétríco.

" Reconhecer
que

as
modificações

nos movimentos são
consequências

de

interações;

"
Reconhecer, compreender

e utilizar
adequadamente,

na forma oral e escrita,

símbolos, códigos
e nomenclatura da

linguagem científica;

*
Re,oresentar aparelhos

resistivos em circuitos
simples;

"
Representar vetorialmente os vetores deslocamento, velocidade média e

instantânea.

"
Resgatar

o
espírito questionador,

o
desejo

de conhecer o mundo em
que

se

habita.

" Ser
capaz

de discriminar e traduzir as
linguagens

matemática e discursiva

entre si.

" Utilizar a lei dos
gases para

calcular
pressão,

volume e
temperatura;

" Utilizar o conceito de
vergência para caracterização

de lente..

" Utilizar o modelo atômico e a
interação

elétrica
para interpretar

a
formação

de
gases, líquidos

e sólidos;

"
Caracterizar

transformações isobáricas, isométricas, isotérmicas e

adiabáticas;

"
Compreender

e utilizar leis e teorias físicas.

" Relacionar
grandezas, quantificar,

identificar
parâmetros

relevantes.

Compreender e utilizar leis e teorias físìcas.

"
símbolos, códigos

e nomenclatura da
linguagem

científica.
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"
Analisar a diversidade de

relações
existentes entre os seres vivos;

" Analisar a
importância

desses conhecimentos na
compreensão

da

transmissão e
prevenção

de
doenças;

"
Analisar e diferenciar as diversas teorias sobre a

origem
da vida.

" Analisar os
componentes formadores das estruturas de um ser vivo, levando

à
compreensão

da
importância

dos mesmos e das formas de
assimilação.

" Analisar os
processos evolutivos da

espécie
humana e suas

implicações
no

desenvolvimento das sociedades atuais.

"
Compreender a estrutura

genética
de um indivíduo e as

implicações

envolvidas na transmissão de características hereditárias;

"
Compreender a

relação
entre a diversidade da vida e o

equilíbrio
natural do

nosso
planeta.

"
Compreender a

relação
entre o

processo
de

evolução
dos seres vivos e a

diversidade de formas de vida do nosso
planeta;

"
Compreender e analisar criticamente os conceitos

apreendidos em sala de

aula, estabelecendo
ligações

com a sua vivência.

"
Compreender o

processo de
evolução

das formas de vida através do estudo

da estrutura dos mesmos;

"
Compreender os fatores de risco à saúde humana é a

importância
do

desenvolvimento de hábitos saudáveis na
prevenção

de
doenças.

"
Compreender

os mecanismos de funcionamento dos sistemas
orgânicos

e

sua
relação

entre si;

"
Compreender os mecanismos de

manutenção
e fornecimento de

energia

para
os seres vivos.

"
Compreender os

múltiplos
usos da

tecnologia
e da ciência, relacionando-os

com a sua
intervenção

direta ou indireta na sociedade e desta forma, fazer

uso desse conhecimento na
promoção

de uma sociedade mais
justa

e

igualitária.

"
Compreender os

processos fisiológicos de um
vegetal, relacionando-os com

a dinâmica natural de
circulação

de nutrientes;

"
Construir um

cladograma;

"
Desenvolver a criatividade, a

capacidade
de realizar trabalhos em

equipe,
a

leitura de textos de forma crítica.

"
Desenvolver

práticas e atitudes, individuais e
coletivas, que propiciem

a

valorização da cultura
negra

e levem à reflexão sobre a sua
importância e

contribuição
na

formação da nossa identidade cultural e social.

"
Desenvolver uma

linguagem científica, fazendo uso de. normas, códigos
e

diversos meios de
comurïïcação para expressar seu conhecimento;

"
Diferenciar os

processos metabólicos, relacionando-os com o meio ambiente.

"
Diferenciar os seres vivcs dos demais

componentes que formam a Terra,

com base nas suas características;
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"
Diferenciar os vários

tipos
de tecidos

que compõem
um ser vivo, suas

funções, estrutura, interações
e dinâmica dentro de um

organismo

"
Entender os mecanismos de controle

populacionais
e as formas com

que
tais

mecanismos
podem ser afetados

por
fatores sociais e ambientais.

"
Fomentar valores e

práticas que desenvolvam o
respeito

e a
igualdade

social, racial e cultural, respeitando-se sua
interação

com o ambiente.

"
Identificar a estrutura de um

vegetal, diferenciando-os dos outros seres vivos.

"
Identificar a

relação
entre essas

doenças
e hábitos de

higiene
e

condições
de

saneamento básico, desenvolvendo uma
postura

crítica sobre os mesmos.

"
Identificar a

utilização desses
grupos

de seres vivos
pelo homem e

pela

ciência.

"
Identificar as características

que agrupam e identificam os seres vivos em

grupos afins:

"
Identificar as estruturas

que formam os sistemas vitais de um
organismo,

diferenciando-os de acordo com as suas
especificidades;

"
ldentificaras

etapas do método científico de modo a fazer uso do mesmo na

promoção de
pesquisas e trabalhos.

"
Ident'rficar atividades humanas

que interfiram no
equilíbrio ambiental e formas

de minimizar os efeitos
negativos das mesmas.

"
Identificar o uso

que o homem faz de tais
grupos, analisando criticamente

suas
aplicações no desenvolvimento humano e

tecnológico;

"
Identificar os

componentes que forMam a estrutura básica de um ser vivo.

"
Identificar um

cariótipo normal.

"
Reconhecer a estrutura e diversidade dos

grupos em
estudo, de forma a

diferenciá-los entre si;

"
Reconhecer a

importância dessa diversidade
para

o
equilíbrio ambiental;

"
Reconhecer as

etapas da divisão celular e suas características.

"
Reconhecer as

principais doenças causadas
pelos mesmos, desenvolvendo

hábitos relacionados à
prevenção;

"
Reconhecer e diferenciar os diversos

grupos de seres
vivos;

"
Reconhecer e identificar os diversos

tipos de
vegetais que compõem o reino

das
plantas, com base nas suas

características;

"
Reconhecer os

componentes de um
ecossistema;

"
Relacionar a estrutura

genética de uma célula com temas atuais como

cionagem, bìotecnologia, manipulação
de

genes, mapeamento genético.
"

Relacionar a
genét;ca com

aspecto evolutivos e do desenvolvimento

biológico.

"
Relacionar as

relaçces ecológïcas com o
equilíbrio ambiental envolvendo a

ciciagem de nutrientes na Natureza:

"
Relacionar o

perfeitc funcionamento do
organismo com fatores ambier:ais,

sociais e
culturais;

"
Relacionar os conhecimentos

genéticos com o desenvolvimen;o de

tecnologias ut;lizacas
pelo homem;
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"
Relacionar os

tipos de divisão celular com as
funções

de
manutenção

do

organismo
e da

espécie.

"
Relacionar tais características com o

processo de
evolução dos seres vivos;

" Ser
capaz

de elaborar conceitos
próprios, ideias e

pensamentos críticos a

respeito dos conhecimentos
adquiridos.

" Utilizar a
terminologia científica

para explicar acontecimentos do seu

dia-a-dia.

" Utilizar do conhecimento
adquirido em sala de aula

para a
promoção

do bem

estar
coletivo, de um meio ambiente

equilibrado e de um modelo

socioeconômico
pautado

na sustentabilidade.

" Utilizar dos conhecimentos da
genética

e da
biotecnologia, analisando suas

aplicações nos mais diversos ramos da Ciência, bem como as suas

implicações, étïcas, socïais e ambientais.

" Utilizar os conhecimentos
adquiridos em sala de forma a

ampliar seus

conhecimentos
prévios e refletir sobre como os mesmos estão relacionados

com o seu cotidiano.
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" Analisar a diversidade cultural.

" Analisar a
interação

entre a arte e a filosofia.

" Analisar a teoria do conhecimento no
pensamento

dos filósofos modernos.

" Analisar o ideal científico tomando como referência a natureza da ciência.

" Caracterizar o conhecimento no
pensamento

dos
primeiros

filósofos,

"
Compreender

a
diferença

entre o conhecimento mítico e a filosofia.

"
Compreender

a
noção

de °consciência" e do "eu" na Psicanálise.

"
Compreender

a
noção

de imanência e transcendência.

"
Compreender a

noção
de liberdade como causa de si.

"
Compreender

a
noção

do conceito de Filosofia.

"
Compreender

a
relação

entre a arte e a técnica.

"
Compreender

a verdade como um valor.

"
Compreender

as fases do
pensamento

filosófico e seu reflexo na existência

humana.

"
Compreender

as
noções

básicas da filosofia
grega.

"
Compreender o

problema
do conhecimento em diferentes correntes

filosóficas e a influência da
linguagem

no processo
do conhecimento.

" Conceituar ética e filosofia moral.

*
Conhecer o movimento liberal brasileiro,

" Diferenciar
contingência

de liberdade na
linguagem.

" Diferenciar razão, desejo
e vontade.

" Diferenciar senso moral de consciência moral.

"
Distinguir

o conceito de verdade nas
concepções Antiga, Medievai, Moderna

e
Contemporânea.

" Estabelecer a
relação

entre a indústria cultural e a cultura de massa como

conceito fiìosófico.

"
Estabelecer a

relação
entre moral e costumes nas correntes filosóficas.

" Estudar as
consequências

do
positivismo

brasileiro.

" Identificar a
diferença

entre culto, inculto e cultura.

"
Identificar a liberdade como

possibilidade objetiva
de conhecimenta.

" Identificar a unidade entre o eterno e o novo no conceito filosófico.

"
Identificar as características da metafísica.

"
Identificar as correntes filosóficas.

" Identificar as
principais

características da filosofia
grega.

"
Identificar nas obras

publicadas
no Brasil reflexões da nossa realidade e as

influências das correntes
européias.

" Identificar os vários sentidos da
palavra

filosofia.

"
Interpreta, a dimensão da

iinguagem
no ato de conhecer.

"
Interpreta° as

indagações mrtafísicas.
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"
Relacionar a atitude científica com o senso comum e o conhecimento

teológico.

"
Relacionar

alguns filósofos às suas correntes filosóficas.

"
Relacionar o

poder despótico e o democrático.

"
Relacionar o s conceitos de conhecimento

para Bacon e Descartes.
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"
Compreender

a
construção

da subcidadania no
país,

bem como analisar e

interpretar
dados referentes à

desigualdade
social brasileira em seus

aspectos sociológicos.

"
Compreender

a
diferença

entre as
categorias

sociais utilizadas na

convivência do dia-a-dia e
aquelas

desenvolvidas a
partir

de uma atitude

mais
objetiva,

distanciada do contexto em
que vivemos;

"
Compreender

as
transformações

no mundo do trabalho e o novo
perfil

de

qualificação exigida, gerados por mudanças
na ordem econômica.

"
Compreender

e valorizar as diferentes
manifestações

culturais de etnias e

segmentos sociais, agindo
de modo a

preservar
o direito à diversidade,

enquanto princípio estético, político
e ético

que supera
conflitos e tensões do

mundo atual.

"
Compreender

o mundo do trabalho com seus
aspectos específicos,

bem

como sua
relação

com o desenvolvimento de diferentes estruturas

econômicas, políticas
e sociais.

"
Compreender o

processo
de

globalização
e sua

relação
com o

desenvolvimento de diferentes estruturas econômicas, políticas
sociais e

culturais.

" Construir a identidade social e
política

de modo a afabïlizai o exercício da

cidadania
plena,

no contexto do Estado de Direlto, atuando
para que haja,

efetivamente, uma
reciprocidade

de direitos e deveres entre o
poder público

e o cidadão e, também, entre os diferentes
grupos.

" Construir instrumentos
para

uma melhor
compreensão

da vida cotidiana,

ampliando
a°visão de mundo" e o"horizonte de

expectativas"
nas

relações

interpessoais com os vários
grupos

sociais.

" Construir uma
compreensão

da vida cotidiana, a
qual amplia

a
concepção

de

mundo em torno da natureza
sociológica

das
relações humanas,

principalmente no
que

diz
respeito

às
interações

entre os vários
grupos

sociais.

" Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de

comunicação
de massa, avaliando o

papel fdeológico
do

marketing,
como

estratégia
de

persuasão
do consumidor e do

próprio
eleitor.

"
Desenvolver um

posìcionamenio mais crítico sobre a Cultura de Massa a

partir do contato com a
abordagem scciológica

sobre as novas formas de

identidade e
expressão

dos
sujestos

na
contemporaneidade.

"
Diferenciar as

explicações
das do seiso comum sobre a violência, suas

causas
erepercussões.

"
Distinguir

um sistema
político represe-nýýtativo

de um autoritário, bem como

analisar e
interpretar

dados sobr3 a
organização política

brasileira.

"
Identificar as tensões entre os direitos e deveres da cidadania e, a

partir

disso, construir uma
prática que

ei voïva sua
participação política nosz,

..q;1



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

diversos
processos sociais

que constituem a sociedade
contemporânea, ou

seja, exercitar a cidadania
plena.

"
Identificar focos e bases de identidade

que mobilizam
pessoas e

grupos
dentro da sociedade

brasileira, bem como analisar dados sobre mobilidade e

estratificação social.

"
Identificar os

princípios que tornam uma
abordagem sociológica diferente de

uma
abordagem do senso comum.

"
Identificar, analisar e

comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as

explicações das Ciências
Sociais, amparadas nos vários

paradigmas

teóricos, e as do senso comum.

"
Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades

sociais, a
partir das

observações e reflexões realizadas.
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"
Ampliar

o conhecimento lexical, conhecendo o
significado

de
expressões

da

língua inglesa
e dos falsos

cognatas.

" Analisar textos de diferentes
gêneros

e temáticas, inclusive
aqueles que

abordem a história e a luta dos
povos que compõem

a sociedade brasileira.

"
Compreender a

diferença
entre Presente Perfeito, Presente

Simples
e

Passado
Simples,

fazendo
relação

com a
língua

materna.

"
Compreender a

importância
de

aprender
a

língua inglesa para
o ser

que
vive

em um mundo
globalizado.

"
Compreender de

que
forma determinada

expressão pode
ser

interpretada
em

razão de
aspectos

sociais e/ou culturais.

"
Compreender textos de diferentes

gêneros
e temáticas, inclusive

aqueles

que abordem a história e a luta dos
povos que compõem

a sociedade

brasifeira.

" Conhecer
alguns provérbios

da
língua inglesa, comparando-os

com os da

língua portuguesa.

"
Descobrir, através de

pesquisas,
datas comemorativas características de

países falantes de
língua inglesa

e seus
pontos

turísticos mais
importantes.

" Descrever similaridades e
diferenças

usando os
graus comparativo

e

superlativo.

"
Desenvolver as habilidades

linguísticas,
usando

estratégias
verbais e

não-verbais
para favorecer a efetiva

comunicação
e

alcançar
o efeito

pretendido

em
situações

de
produção

e leitura.

"
Expressar habilidade, possibilidade, necessidade, obrigação, proibição,

conselho, dedução
e

desejo.

"
Expressar opiniões

e relatar acontecimentos e fatos, tanto na oralidade

quanto
na escrita.

" Identificar as
funções

dos conectores dentro da estrutura
global do texto.

"
Identificar as ideias de um texto, demonstrando consciência crítica em

relação
a seus

objetivos.

"
Identificar o assunto

principal
e as

informações específicas
no texto escrito

de diferentes
gêneros textuais.

"
Identificar o tema e as

infc+mações específicas
do texto.

" Inferir o
significado de

algumas palavras, através do conhecimento de

prefixos e sufixos.

"
Perguntar e

responder sobre hábitos e fatos, utilizando os
tempos perfeitos.

"
Utilizar a

língua ìngles-C.
como ferramenta de acesso a

intormações.

tecnolo..ias e cuituras.

"
Utilizar a

língua inglesa para expressar opiniões
e ideias;

apresentar

sugestces.
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" Relatar o
que alguém disse e

pedir confirmação
de uma

informação

apresentada.

" Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na
produção

oral e/ou escrita.

"
Utilizar, nos textos

produzidos, recursos coesivos
gramaticais e lexicais,

como os
pronomes, os

advérbios, os sinônimos, os antônimos etc.

" Valorizar o conhecimento de outras culturas como forma de
compreensão

do

mundo em
que vive.
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"
Analisar a influência da mídia na

construção
da visão de

corpo
e na

prática

de Atividade Física.

"
Análise crítica sobre as

funções
da

prática esportiva enquanto elemento da

cultura
corporal, reconhecendo e avaliando as diferentes

funções
do

esporte,

benefícios e
consequências para os indivíduos

que
o

pratica.

"
Compreender os fatores

que promovem qualidade de vida e avaliar as

atitudes de risco
presentes no cotidiano social do mundo

contemporâneo.

"
Compreender os

princípios éticos
que envolvem os

sujeitos que participam

de forma ativa e
passiva do fenômeno

esportivo
e demais atividades físicas;

" Confrontar o discursomidiático acercado- ideal de
corpo, ana+isando sua

influência sobre a
elevação

da incidência de
doenças relacionadas a

distúrbios alimentares.

"
Desenvolver com autonomia diferentes modalidades

esportivas;

compréeridêr a
relaçâa entre mídia

e_esporie.

"
Desenvolver um

programa de atividades
físico-esportivas com base em

princípios e
objetivos voltados à saúde.

"
Diferenciar os

tipos de
esporte de acordo com suas

funções.

"
Fazer um bom uso do

tempo livre, priorizando um lazer
ativo, em

contraposição aos hábitos sedentários comuns na atualidade.

"
Identificar as atividades

praticadas nas academias de
ginástica e refletir

sobre a utilidade e a viabilidade da sua
prática como forma de

promoção
da

saúde.

"
Identificar e

compreender como as atividades
físicoesportivas contribuem

para prevenção de
doenças

e
por

um estilo de vida saudável.

"
Identificar os

espaços,
as

políticas públicas e as atividades voltadas ao lazer

presentes em nossa cidade; realizar atividades
físicas/esportivas voltadas ao

lazer.

"
Identificar os

tipos de
Capacidades Físicas e realizar atividades

físico-esportivas, estabelecendo
relações entre estas em benefício à,saúde.

"
Posicionar-se de forma ética na

prática de atividades físico
esportivas.

"
Realizar atividades físico

esportivas tendo em vista a
promoção da

autonomia dos educandos na
construção de um estilo de vida saudável.

"
Relacionar a

prática de
Esportes e de atividades de academia com o

desenvolvimento da
aptidão e das

capacidades físicas, e a
partir deste

entendìmento, valorizar e desenvolver
práticas reguiares e sistematizadas de

atividades
físicoesportivas.
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"
Desenvolver a

interdisciplinaridade Arte
-

História
-

Literatura.

"
Apreciar as diversas

manifestações artísticas relacionando-as ao seu

contexto histórico.

"
Perceber a

riqueza cultural dos diferentes
povos através da

pluralidade de

estilos encontrados nas
linguagens artísticas.

"
Conhecer as

manifestações artísticas dos
grupos étnicos

negros
e

indígenas

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.

"
Apreciar, contextualizar e entender o fazer artístico visando o

respeito às

manifestações artísticas de outras
civilizações.

"
Formar uma visão crítica e estética diante de novas

expressões artísticas na

contemporaneïdade.

"
Apreciar as diversas

manifestações artísticas relacionando-as ao seu

contexto histórico.

"
Perceber a

evolução da
tecnologia, assim

como, sua influência na arte e

evolução do áudio visual.

"
Identificar os elementos culturais de uma

época na
produção artística;

"
Compreender o contexto cultural e a

presença
da

religiosidade nas

manifestações teatrais;

"
Conhecer as

mudanças
na música brasileira relacionando-as ao seu contexto

histórico.

"
Compreender o contexto cultural e a influência dos conflitos entre

guerras
nas obras dos autores

teatrais;

"
Conhecer a diversidade e a influência dos ritmos africanos na música

brasileira.

"
Identificar e valorizar os elementos culturais locais na sua

produção
artesanal.

"
Conhecer as

produções artísticas
populares 9 as

ações de
preservação do

patrimônio cultural brasilelro.

"
Compreender o contexto

cultural, a
cr<ação de

companhias, a
afirmação

do

teatro brasileiro e as novas tendências de
repr=sentação teatral.
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"
Promover o conhecimento da

língua espanhola através da
aquisição

das

competências básicas da
comunicação, proporcionando o conhecimento e o

domínio
lexical, bem como as

expressões específicas.

"
Desenvolver a atitude

investigativa que favoreça
o

processo contínuo de

construção do conhecimento através da
pesquisa, proporcionando à

inserção

laboral e a
ampliação

de novos horizontes sócioculturais.

"
Fomentar o uso dos recursos

tecnológicos com o
objetivo de

aprofundar nos

conhecimentos culturais do mundo
hispânico.

"
Explorar a

compreensão da leitura e
produção escrita através de textos

didáticos bem como literários a fim de desenvolver uma vontade de

integração e
respeito às

diferenças.

"
Compreender as idéias

principais dos textos
que tratam de temas

simples,

complexos ou abstratos bem como frases e
expressões.

"
Conhecer o

uso dos
artïgos

e suas
diferenças

com o
pnrtuguês, atravésdo

artigo neutro "lo" e os
"heterogenéricos".

"
Saber como utilizar os determinativos de acordo com as

respectivas funções;
"

Compreender
diferenças com o

português através dos "neutros°; analisar

situações de
posse,

demonstração
e

indefinição.

"
Conhecer o léxico a fim de

que possa utilizá-lo corretamente nas mais

variadas
situações, perguntar e informar

nacionalidade, profissão; criar

estratégias de
comunicação; compreender os "falsos

amigos".
"

Diferenciar as formas de
tratamento; criar

estratégia de
comunicação.

"
Analisar as

diferenças com o
português; perguntar e dizer a hora, número de

telefone, idade, preço, etc.

"
Desenvolver

situação de
comunicação; saber

perguntar e
responder sobre os

mais variados
temas; compreender o uso das

irregularidades; localizar;
"

Falar de
ações habituais; falar de

ações presentes, passadas e
futuras;

expressar
obrigação em forma

pessoal e
impessoal.

"
Expressar preferências, formatar

perguntas, expressar dúvida, propor planos,

negar.

"
Situar; Negar; Afirmar; Duvidar; Falar de

quantidade, tempo e modo.
"

Expressar destino; Finalidade; Companhia; Modo; Origem no
tempo e

espaço; Lugar; Momento do
dia; Causa; Direção.

"
Expressar destino, posse, origem e término no

tempo e
espaço; Matéria;

Objeto direto de
pessoa.

"
Expressar-se corretamente a

partir das
iocuções prepositivas.

"
Identificar

significados diferentes através da
regência preposìcional.

"
Expressar

desejos, necessidades,
probabilidade, planos, causa,

conse
quencia, duvidas, hipoteses, cond,çao, concessão,

"
Contrapor idéias.

"
Unirtermos de uma mesma oracão.
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"
Fazer

comparações através dos
graus comparativo e

superlativo.
"

Valorizar a diversidade dos
patrimônios, identificando-os em deferentes

sociedades e
lugares.

"
Compreender o sentido

interrogativo da frase sem fazer uso do
signo de

interrogação.

"
Identificar

perguntas introduzidas
por um verbo ou

locução
de entendimento

como:
saber, mirar, perguntar, decir, etc.

"
Reconhecer na

oração
o termo mencionado

anteriormente, chamado

antecedente.

"
Identificar

pessoa e coisa.

"
Substituir

substantivos
próprios ou comuns

pelo pronome átono.
"

Utilizar a forma tônica em
expressões que indicam acordo ou desacordo.

"
Analisar cada

oração para que possa realizar corretamente a
substituição

nas formas de
objeto direto e/ou indireto.

"
Falar de

ações habituais; falar de
ações presentes, passadas e

futuras;

expressar
obrigação em forma

pessoal e
impessoal.

"
Expressar ações não reais.

"
Expressar ordem, mando, conselho, desejo, etc.

"
Reconhecer a

diferença
do uso da voz

passiva do
espanhol para o

para o

português, compreendendo e analisando cada
situação apresentada.

"
Identificar a voz verbal e saber convertê-la a ativa ou

passiva,
"

Expressar que não interessa
quem é o

sujeito da
ação através do uso da

impessoalidade com a
partícula "se" em diversos

tipos de
orações."

Identificar o uso dos verbos ser e estar através de cada
oração apresentada

e definir suas
características.

"
Observar e analisar nas

orações a
mudança de

significado de
adjetivos

quando estes vem
acompanhados com ser e estar.

"
Identificar e analisar os diversos

tipos de
orações segundo o

significado, a

coordenação e a
subordinação.

"
Conhecer e analisar

alguns adjetivos, substantivos e verbos
regidos com

preposição, estabelecidos
por uma

relação de
dependência, a fim de

completar o sentido da
oração.

"
Igualar em

gênero e número o
adjetivo e/ou

artigo ao substantivo.
"

Igualar em número e
pessoa o verbo ao

sujeito da frase.
"

Concordar elementos de uma frase de acordo com suas flexões.
"

Substituir
substantivos

próprios ou comuns
pelo pronome átono.

"
Utilizar a forma tônica em

expressões que indicam acordo ou desacordo."
Analisar cada

oração para que possa realizar
corretamente a

substituiçãonas formas de
objeto direto e/ou indireto.



GOVERNO DE
SERGIPE

SECRETARiA DE
ESTADO DA

EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO

SERVIÇO DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOS

XIV
-

BOBi..IOGFZ4F{A

-
Lei n°.

9.394, de
20/12111996;

Documento Base
Nacional

Preparatório VI
CONFINTEA

-
Parecer n°

11/2000CEB-Diretrizes
Curriculares

Nacionais/EJA

-
Lei n°.

10.639, de 9 de
janeiro de 2003.

Dispõe sobre a
inclusão

obrigatória da
temática História e Cultura

Afro-brasileira.

-
Lei n°. 0401 de

19/0212004.
Dispõe sobre a

obrigatoriedade da
disciplina Física

nos
currículos da

Educação Básica.

-

Declaração da
Alemanha

Hamburgo
-

V
Conferência

Internacional de
Educação

de
Jovens e

Adultos
(V

CONFINTEA), 1997.

-
Vasco Pedrea

Atloretko.
^.oarapetênclas ou

írttelrgëracias
múltiplas: que confusão

é essa? (n.
Revista do

Curso de
Pedagogia, Brasília: v.

1, n.
1, p. 55-63,

jui./dez.,

2002.

-

Projeto Escola e
Cidadania

(PEC)
e a

Reforma do
Ensino

Médio. São Paulo:
Editora do

Brasil, 2000.

Conselho
Estadual de

Educacão,

-

Resolução n°. 160 de
11106/2005.

'Discõe sobre a
obrigatorledade da

disciplina
Educação Física nos

currrculos da
Educacão

Básica."
Conselho

Estadual de
Educação.

-

Resolução n°. 313 de
10/12/20-12 Diso:õe sobre a matnz Curricular da

Educaçãc

dé Jovens e
Adultos em, nível de Eýsino

Frwrndamental e
Ensino Médio".
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-
Portaria n°.

410612004.
"Dispõe sobre a

composição das turmas de EJA no estadode
Sergipe".

-
Portaria n°.

5.130/2007.
"Dispõe sobre a

obrigatoriedade da
disciplina

Educação
Física nos currículos da

Educação Básica."

-
Portaria n°. 3664 de

11108/2008/SEED/GS.
"Dispõe sobre os

requisitos a seremcumpridos para
implantação da

Educação de Jovens e Adultos."

-
Portaria n°.

771712001/SEED/GS.
"Dispõe sobre as diretrizes

para ofuncionamento das Escolas Públicas Estaduais no ano letivo de 2012."

-
Decreto

Federal n°.
884012006. `9nstitui no âmbito

federal, o
Programa Nacionalde

Integração da
Educação Profissional com a

Educação Básica na
Modalidade deEducação de Jovens e Adultos

-
PROEJA e dá outras

providências."

-

Resoitrçao n°.
0-3120t0/CNElCEB. "Institui

Diretrizes
Operacionais

para aEducação de Jovens e Adultos nos
aspectos relativos à

duração dos cursos e idademínima
para ingresso nos cursos de EJA: idade mínima e

certificação nos exames
de

EJA; e
Educação de Jovens e Adultos

desenvolvídos
por meio da

Educação aDistâncía.

"

-

Resolução Federal n°.
02/20101CNE(CEB.

"Dispõe sobre as Diretrizes nacionaispara a Oferta de
educação para jovens e adultos em

situação de
privação deliberdade nos

estabelecimentos
penais."

-

Resolução n°.
001/2012/CEE. "Institui

Diretrizes
Operacionais

para a oferta deeducação para pessoas
jovens/adultaslidosas em

regime de
privação de liberdade

nas
instituições penais mantidas

pelo Sistema Prisional do Estado de
Sergipe e dáprovidências

correlatas."

-

Referencial
Curricular da Rede

Estadual de Ensino
-

Documento da redeestadual de ensino "oferece
subsídios

pedagógicos para reflexão e
orientação nacpncepção de

currículos".

Resoiução Normativa n°
002120131/CEE .

Estabelece
diretrizes

para o
funcionar--,ento da

Educação de Jovens e Adultos nas

instituições educacionais
pertencentes ao Sistema de Ensino do Estado de

Sergipee dá outras
providências."


