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I – IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: 
Nome da Escola: EE JARDIM Zaira VIII 
Endereço: Rua João Cesário Simão, nº 120 
Bairro: Jardim Zaíra – Mauá – SP - CEP: 09321- 092 
Telefone: 4546 – 4171/ 4546-4177 
Email: zairaVIII@hotmail.com 
Código CIE: 434164  – CNPJ: 11.957.746/0001-04                               
Diretoria de Ensino: Mauá 
Atos Oficiais: 
De criação da Unidade Escolar: Decreto 55.161, publicado em 12/12/09 

Modalidade de Ensino: Ensino Fundamental (Ciclo II), Ensino Médio 
 
Níveis e Modalidades de Ensino: 

Nível: Educação Básica Modalidade Organização Duração 

Ciclo II (6º a 9º) Regular Anual 4 anos 

Ensino Médio Regular Anual 3 anos 

 
 

Período e Horários de Funcionamento: 

Tipo de Ensino/Classes/nº 
de alunos 

Manhã   
07:00 ás 12:20 
( classes) 

Tarde 
13:00 ás 18:20 
( classes) 

Noite 
19:00 ás 23:00 
( classes) 

Ensino Fundamental 17 17 03 

Ensino Médio 0 0 11 

 
 
Equipe de gestão: 

FUNÇÃO/CARGO NOME FORMAÇÃO 

Diretor Marcelo Gonçalves Gimenez 
Lobo 

Pedagogia/Geografia 

Vice diretor Cicero Antonio dos Santos Pedagogia/Matemática 

Vice diretor Rosangela da Silva Valharini Pedagogia/Biologia 

Professor Coordenador E.F. Sandra Auxiliadora de Matos Ed. Física 

Professor Coordenador E.F. Rosimeire Mendonça B. Silva Matemática 

Professor Coordenador E.M. Josislande Nunes G. Oliveira Geografia/Português 
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II – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: 
 

Apresentação da escola 

 

Clientela 

A Clientela possui renda per capita baixa. Os alunos em sua maioria são filhos de 

trabalhadores da indústria, comércio, construção civil, prestadoras de serviços e 

trabalhadores informais. As maiorias das mães participam na composição da renda familiar 

de forma direta e indireta, bem como os próprios alunos. 

Muitas crianças moram somente com a mãe ou com seus avós , ou com outros 

parentes. Uma grande parte não possui casa própria. O nível de instrução dos pais, em 

sua maioria, é equivalente ao Ensino Fundamental Incompleto. 

 
  Comunidade 
 

 A E.E “Jardim ZAIRA VIII ”,  está localizada num bairro de periferia de classe  baixa 

e atende alunos da área urbana no Ensino Fundamental  ciclo  II  do  6ª ao 9ª ano e 

Ensino Médio . A maioria dos alunos são filhos de trabalhadores assalariados  ou 

autônomos. Os alunos do noturno, em sua maioria, trabalham   no setor informal  e formal 

para ajudarem na renda familiar . 

 

Recursos Físicos da U.E. 

O prédio está em bom estado de conservação,  não possui espaços ociosos, todas 

as suas dependências tem utilidade e visam dar maior conforto a alunos, professores e 

funcionários, facilitando a permanência e beneficiando os trabalhos.   
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      Prédio: a) X alvenaria  madeirite  container 

 
 

Instalações                                            número 
            

Salas de aula  17 

Banheiros alunos  02 

Banheiros Professores/funcionários  03 

Refeitório  01 

Sala de professores  01 

Quadras coberta  01 

Sala de Vídeo  00 

Secretaria 01 

Biblioteca 01 

Cozinha Merenda  01 

Dispensa  01 

Laboratórios: Informática.   01 

Direção 01 

Vice direção 00 

Secretária 01 

Coordenação 01 

Cozinha Professores/funcionários 00 

Depósito pedagógico 01 

Sala de reforço 02 

Depósito  de material de limpeza 01 

 
 

Sala de aula: bom estado de conservação. 

Parte administrativa: bom estado de conservação. 

Banheiros: bom estado de conservação . 

Cozinha: bom estado de conservação. 

 

Recursos Materiais Pedagógicos:  

02 TV 
03 DVD 
01 Data show 
Livros paradidaticos e didáticos 
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Mapas, revistas e jornais 
 
 
 
 
Núcleo da Direção: 
 

Módulo Nº Preenchido 

Diretor (designado) 01 Sim 

Vice-Diretor 02 Sim 

 
 
 
 
 Núcleo Administrativo: 
 

Módulo Nº Preenchido 

Secretário 01 sim (designado ) 

Agentes de organização escolar 09 sim 

 
 
 
 
 Núcleo Operacional: 
 

Módulo Nº Preenchido 

Auxiliar de Serviços 00 ------------------- 

Agentes de serviços escolares 07 Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 Núcleo Técnico Pedagógico: 
 

Módulo Nº Preenchido 

Professor Coordenador do Ensino Fundamental 02  Sim 

Professor Coordenador do Ensino Médio 01 Sim 
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Corpo docente 

LISTAGEM  DE  PROFESSORES  

Nº Nome  RG.  DISC. CAT SEDE 

01 ADALBERTO SILVA 9.721.979 HISTORIA A ZAIRA 8 

02 ALEQUIS SANDRO BINDER 26.260.600 FÍSICAS O ZAIRA 8 

03  ALESSANDRINE R. B. ROCHA DO AMARAL 32.041.641 INGLÊS A ZAIRA 8 

04 ALINE RENATA DE OLIVEIRA 47.247.727 PORT O ZAIRA 8 

05 ALZIRA DOS SANTOS SIMÃO 20.711.783 INGLÊS A ZAIRA 8 

06 ANA LUCIA BALTAZAR GONÇALVES  19.397.796 CIEN O ZAIRA 8 

07 ANA MARIA PEREIRA FERRAZ 19.205.556 MAT F ZAIRA 8 

08 ANDERSON DE ARAUJO FELIX 32.041.657 FILOSOFIA A ZAIRA 8 

09 ANGELITA ROSA SANTANA 22.002.019 ARTE A ZAIRA 8 

10 ANTONIO ALVES 10.139.318 HIST F ZAIRA 8 

11 ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA FILHO 11.858.584 MAT F ZAIRA 8 

12 CAMILA ARAUJO DOS SANTOS 32.399.828 CIEN A ZAIRA 8 

13 CELSO DE MATOS 15.822.855 ED. FÍSICA A ZAIRA 7 

14 CHRISTINE BAUMEISTER DA SILVA 16.702.187 PORT F ZAIRA 8 

15 CICERO ANTONIO DOS SANTOS 22.808.105 MAT A ZAIRA 8 

16 ED CARLOS DO NASCIMENTO 19.397.260 HIST A ZAIRA 8 

17 EDNEUSA RAMOS DE MATOS 27.302.219 ARTE F ZAIRA 8 

18 ELAINE CRISTINA MACIEL LIMA DA SILVA 42.815.276 BIOL F ZAIRA 8 

19 ELENA SOUSA CORREIA 15.488.100 ARTE F ZAIRA 8 

04 ELIANA ALVES PRONI FASSI 24.502.567 MAT F ZAIRA 8 

21 ELIAS JOSÉ DOS SANTOS FILHO 16.783.340 ARTE A FRANCISCA 

22 ELISABETE GONÇALVES  THEODORO 28.162.032 L.P A ZAIRA 8 

23 EUNICE LOPES  DE OLIVEIRA 35.381.917 L.P. A ZAIRA 8 

24 FLAVIO EDUARDO LADEIRA 26.182.058 ARTE A ZAIRA 8 

25 FRANCINE FARIA ROSA 27.712.501 PORT F ZAIRA 8 

26 FRANCISCO LEONARDO PINTO DA CRUZ GUIA 24.134.245 L.P A ZAIRA 8 

27 GILBERTO CORREIA DE SOUZA 13.783.300 PORT/IN F ZAIRA 8 

28 GILDENE REIS DOS SANTOS GARCIA 19.671.611 PORT F ZAIRA 8 

29 HUMBERTO DOS SANTOS 35.333.286 ENS RELIGIOSO L MERCEDES 

30 IONE MORAES 18.585.762 SOCIOL F MIRNA 

31 IVANI CORREIA DE ALMEIDA 14.626.105 MAT F ZAIRA 8 

32 IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS 15.333.085 GEOG F ZAIRA 8 

33 JOSE CARLOS DALIBERA 05.631.737 MAT F ZAIRA 8 

34 JOSÉ EDSON DE ARAUJO 04.384.898 BIOL F VISCONDE 

35 JOSE GONÇALVES QUEIROZ 04,491.385 HIST A ZAIRA 8 

36 JOSEFA ROSELI  DA SILVA  ESTRELA 15.596.935 MAT A ZAIRA 8 

37 JOSISLANDE NUNES GALINDO 25.757.442 GEOG F ZAIRA 8 

38 LIDIA ADELIA BRAMBILA BEGEHR 20.557.365 CIEN F ZAIRA 8 
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39 LILIANE PERALTA FAVERO 28.802.459 PORT O ZAIRA 8 

40 LUIZ CARLOS COLUCCI 18.772.191 ED. FÍSICA A ZAIRA 8 

41 LUIZ CARLOS NINI 10.649.560 ED. FÍSICA P ZAIRA 8 

42 MAGALI TEREZINHA DOS SANTOS 9.165.948 PORT F ZAIRA 8 

43 MARCELO ALVES 19.172.354 ED. FÍSICA A ZAIRA 8 

44 MARCIA OLIVEIRA PINHEIRO 23.025.178 GEOG F ZAIRA 8 

45 MARCIA SUELI RODRIGUES 22.648.175 PROD. TEX F ZAIRA 8 

46 MARCIA VANUSA OLIVEIRA RAMOS 18.584.870 INGLES A ZAIRA 8     

47 MARIA ALVES DA GAMA 10.139.808 PORT A ZAIRA 8 

48 MARIA DE CARMEM ALVAREZ R. ANDRADE 16.770.320 PORT A ZAIRA 8 

49 MARISA AP. GONÇALVES RIBEIRO 16.770.191 REFORÇO F ZAIRA 8 

50 MATOZINHO ALVES DA SILVA 37.663.558 GEOG A ZAIRA 8 

51 MILTON DA SILVA CARDOSO 22.195.098 PORT F ZAIRA 8 

52 MIRIAM DE SOUZA ANDRADE 1304617-34 PORT O LAPATE 

53 PENELOPE AP. FELICIONE NAPOLEAO 22.250.000 MAT F ZAIRA 8 

54 RENATA ALVES COSTA PASSOS 28.125.650 PORT F ZAIRA 8 

55 RENATA AP. DIAS 27.351.348 MAT F ZAIRA 8 

56 RENATA DE OLIVEIRA 22.662.507 ITINERANTI F FRANCISCA 

57 ROBERTO GALLO 19.205.369 MAT F IRENE 

58 ROGÉRIO PEINADO 29.708.358 CIEN A ZAIRA 8 

59 ROSA MARIA RIBEIRO NOIA 0678.734 HIST A ZAIRA 8 

60 ROSANGELA DA SILVA VALHARINI 18.584.428 CIEN F ZAIRA 8 

61 ROSIMEIRE MENDONÇA DE BRITO SILVA 22.002.641 MAT F ZAIRA 8 

62 RUBIA JORGETTO CEZARANI 42.228.006 MAT F ZAIRA 8 

63 RUBINIA CALOGERO 9.778.617 CIENCIAS A ZAIRA 8 

64 SANDRA AUXILIADORA  MATOS 22.002.578 ED. FÍSICA A ZAIRA 8 

65 SARAH CRISTINA NEVES CIOLFI 17.722.168 INGLES A ZAIRA 8 

66 SEBASTIANA MAILETES MOREIRA CAMPOS 13.337.996 GEOG F ZAIRA 8 

67 SÉRGIO LUIZ MAXIMO 30.607.101 QUIMICA A ZAIRA 8 

68 SILVANIA  FERNANDES  DE SOUZA 27783857 GEOG O ZAIRA 8 

69 SIMONE PEREIRA  LACERDA 23.610.625 BIOL F ZYMANSK 

70 SUELI ALVES SOARES  PASTRI 24.792.913 L.P A ZAIRA 8 

71 TEREZINHA DE JESUS  SOUZA 14.237.834 PORT F ZAIRA 8 

72 VALERIA DONATO 26.392.966 PORT F ORATORIO 

73 WAGNER FELIX DOS SANTOS 18.055.452 MAT A ZAIRA 8 

74 WAGNER REIS LISBOA 22.888.413 MAT A ZAIRA 8 
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Proposta Pedagógica 

Tendo como referencial teórico - metodológico os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, esta UE, através de seu corpo docente, elaborou seu Projeto Político 

Pedagógico estabelecendo dentro de suas metas, a proposta de um documento que 

viesse avaliar, discutir e aprofundar todo o sistema educacional da escola. 

A intenção deste documento é, fundamentalmente, retomar o exercício da 

discussão e encaminhamento coletivo, no nível do processo ensino - aprendizagem.  

O objetivo do nosso Projeto Político Pedagógico é oferecer aos professores, alunos, pais 

e a todos aqueles que estão direta ou indiretamente ligados a esta escola uma visão da 

realidade educacional da mesma. Por sua natureza aberta, configura uma proposta 

flexível a ser concretizada nas decisões dos projetos educacionais empreendidos nesta 

UE. Nele estão contidas as tendências pedagógicas praticadas na escola, bem como o 

sistema de avaliação e a prática disciplinar desenvolvida pelos professores. 

As metas propostas se efetivarão em parceria com toda a comunidade escolar e 

com o real comprometimento dos profissionais que a elaboraram. 

Esta proposta tem seu fundamento na construção de um conhecimento que não é 

pronto e acabado, mas que está em permanente avaliação e/ou reformulação, de acordo 

com os avanços dos principais paradigmas educacionais da atualidade. 

Desta forma não pretende ser um manual para o corpo docente; sua proposta é 

dialogar a respeito da estrutura educacional, dos conteúdos e da metodologia desta 

escola, bem como ter claro seus fins e objetivos. 

Consciente de que esta proposta é uma das grandes responsáveis pelo bom 

desempenho do corpo docente e pelo alcance dos objetivos a que a escola se propõe, 

procura abordar toda a ação escolar segundo as necessidades e as oportunidades 

surgidas no processo ensino - aprendizagem. 

Assim, a abordagem desta proposta objetiva situar o corpo docente, quanto aos 

procedimentos essenciais pertinentes ao Projeto Político Pedagógico desta UE. 
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Processos de Gestão 

 

Gestão de Resultados Educacionais 

A U.E. tem como objetivo alcançar a meta do IDESP a partir de projetos pedagógicos 

integrados e atividades extra classe que envolvem um grande número de disciplinas, 

multiplicando as formas de aprendizagem, socialização e interesse, assegurando aos 

educandos o acesso, a permanência e o sucesso escolar. 

Há por parte da equipe pedagógica, uma grande integração na realização dos projetos 

e atividades. 

É promovida a formação integral dos alunos como cidadãos, já que os projetos e 

atividades são discutidos com a participação destes na elaboração, execução e avaliação, 

passando por todo o processo de aprendizagem. 

Estas atividades têm favorecido um melhor relacionamento entre alunos e professores 

na U.E. 

Utiliza-se o horário de trabalho pedagógico para avaliar periodicamente as atividades e 

reorientar novas metas. 

Através dos resultados obtidos, os responsáveis pelos alunos são comunicados, 

quando há número excessivo de faltas, buscando a compensação de ausências. Conforme 

a necessidade e dificuldade de cada um, são oferecidas aulas de recuperação paralela, 

além da recuperação contínua.  

O setor administrativo da escola informa o Conselho Tutelar sobre as faltas dos alunos 

que caracterizam abandono, tentando obter o retorno destes à U.E. 

Bimestralmente, através do Conselho de Classe/Série, os resultados são 

sistematizados para que os pais sejam informados sobre o rendimento e freqüência de 

seus filhos. 

A equipe pedagógica da U.E. tem comprovado o interesse dos alunos pela escola e 

pelo ensino nela ministrado, já que há uma grande demanda de procura por vagas sem 

que se possa atender a todos. 
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Gestão Participativa 

 

Os pais esperam que a escola atenda aos seus filhos irrestritamente, assumindo 

inúmeras responsabilidades sobre eles e muitas vezes esquecem de participar das 

atividades que necessitam de sua presença como: Conselho de Escola, Reunião de Pais, 

APM , alegam indisponibilidade de horários por trabalharem, porém a equipe gestora 

oferece atendimento em horários diversificados inclusive aos sábados . 

Mesmo com pouco envolvimento dos pais, parte da comunidade escolar, que são os 

professores, direção, coordenação e todo o pessoal de apoio (AOE, GOE, ASE, etc), se 

empenha em projetos motivadores da cidadania, em prol da realização pessoal e 

interpessoal dos alunos com ações de socialização e conscientização. 

Sugerimos que mais projetos como mostras, feiras e exposições, sejam abertos à 

visitação dos pais e comunidade, para que estes participem ativamente, observando , 

opinando e valorizando as produções construídas por seus filhos durante o ano letivo. 

Pretendemos dessa forma, que os trabalhos sejam valorizados e reconhecidos, 

identificando talentos que desabrocham em nossa escola. 

Quanto às normas da escola, são divulgadas principalmente nas reuniões de pais, mas 

muitos afirmam que não as conhecem, portanto é necessário ações para divulgação eficaz 

dessas normas, para que todos possam reconhecer o seu papel na melhoria da educação, 

tomando ciência de seus direitos e deveres. 

Sugerimos que o Regimento Escolar seja um documento de fácil acesso, em todas as 

dependências da escola, assim não haverá alegação de desconhecimento do regimento 

por parte dos alunos , pais e funcionários.  

A socialização das informações e integração com a comunidade é alcançada e 

facilitada através do desenvolvimento de projetos que estão sendo colocados em prática, 

como palestras aos sábados , campeonatos , entre outros.  
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Gestão Pedagógica 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Currículo da SEE propõem uma educação 

comprometida com a cidadania, traçam diretrizes que são fundamentos que permitem 

orientar, analisar, julgar e criticar as ações pessoais, coletivas e políticas na direção da 

democracia. Assim, dentro desse contexto, nossa equipe escolar visa sempre respeitar as 

experiências extra-classe trazidas pelo aluno, e o pluralismo de idéias, dando ênfase á 

importância das diferenças, sejam elas sociais, raciais, físicas, religiosas ou culturais. 

A avaliação é feita de forma constante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos, verificando-se a participação do aluno e a necessidade da retomada das 

atividades.   

Quanto à Proposta Pedagógica desta U.E. foi elaborada de acordo com LDB. Nossa 

proposta prestigia opiniões e sugestões de alunos para planejar aulas motivadoras, eles 

participam também da definição e da organização dos meios de avaliação para que fiquem 

cientes de seu processo de aprendizagem e percebam seus avanços, fazendo sua auto-

avaliação. 

Nossos alunos demonstram suas aprendizagens através de atividades escritas, orais, 

com apresentações de teatro, pinturas, brincadeiras e outros instrumentos que tornam as 

aulas interessantes e ao mesmo tempo produtivas. Essas atividades são registradas 

através de relatórios de professores, auto-avaliação, projetos e conselho de classe e série, 

com o objetivo de manter um acompanhamento pedagógico. 

A avaliação é formativa, o aluno tem a oportunidade de ser avaliado continuamente e 

paralelamente, além disso, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio os alunos 

têm a oportunidade de participar das aulas de recuperação paralela para suprir  possíveis 

defasagens. 
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Nesta escola os alunos são prioridades e constantemente demonstram seus talentos e 

facilidades, contando com a atenção individual dos professores quando apresentam 

dificuldades de aprendizagens. 

Nossas ações vêm sendo desenvolvidas dentro dos projetos que vão além de aulas 

expositivas, trazendo a participação dos alunos em experiências extra-sala, com atividades 

diversificadas que reúnem teoria à prática, valorizando o indivíduo ao meio em que vive 

onde natureza e ser humano se harmonizam para gerações futuras. Estaremos, através 

dos projetos, estreitando relacionamentos entre professor/aluno, fazendo-os companheiros 

em uma caminhada pela cidadania em respeito à vida. 

Temos ciência de quanto à avaliação e a auto-avaliação do aluno são importantes no 

processo ensino-aprendizagem, promovendo o desenvolvimento de habilidades e 

competências, tanto de alunos quanto de professores, funcionários e gestores. 
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Gestão de Pessoas 

 

Os projetos desenvolvidos pela comunidade escolar são realizados a partir de 

temáticas que visam fortalecer a integração e interação entre os profissionais da Unidade 

Escolar e a comunidade: pais, alunos e outros profissionais. 

Após a realização dos Projetos há momentos de reflexão para avaliar os aspectos 

positivos e negativos a fim de ajudá-los e aprimorá-los, sempre visando a troca de 

experiências entre os diversos participantes. 

 

Pela participação ativa do corpo administrativo, pedagógico e discente em todas as 

fases do Projeto, existe o reconhecimento e a avaliação das ações desenvolvidas pelos 

atores, bem como, ações de incentivo aos profissionais da escola, resultando numa 

melhoria da qualidade de ensino. 
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Gestão de Serviços de Apoio, Recursos Físicos e Financeiros 

 

 Todo o trabalho em nossa escola gira em torno da comunidade, tendo prioridade no 

atendimento, este ocorre de forma cortês sempre atento aos pedidos e solicitações do 

público.  

Os registros dos prontuários dos alunos são atualizados frequentemente, e quando os 

alunos solicitam declarações da escola são atendidos no ato. Quando ex-alunos solicitam 

documentos oficiais  são atendidos nos prazos determinados por lei.  

 

Nossa escola não possui sala ambiente,  sala de multiuso e biblioteca,temos a sala de 

reforço adaptada para leitura e pesquisa. Os recursos audiovisuais também são utilizados 

na sala de aula. Professores e alunos agendam previamente os materiais necessários 

como: toca CD, TV, aparelhos de DVD, data show. Assim todos são atendidos. 

O uso da sala de informática que no momento está sendo montada, ocorrerá mediante 

projetos apresentados por professores e alunos.  

Para apoiar as aulas de leitura e confecção de trabalhos dos alunos temos um espaço 

adaptado na sala de reforço de português que funciona como Biblioteca,onde estamos 

recebendo livros, revistas e jornais . A mesma atende alunos, professores . 

Os funcionários  dessa escola são os principais responsáveis pela preservação do 

patrimônio, eles limpam e vigiam.,mas não é o suficiente para deter o vandalismo, a escola 

está passando por uma pequena reforma para melhorar a segurança de todos. Pensando 

nisso, faremos campanhas para que a comunidade se sensibilize. 

A aplicação dos recursos financeiros da escola obedece aos graus de prioridade 

constantes do orçamento e aprovados pelo Conselho de Escola no Plano anual de 

aplicação de verbas.  
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Avaliação dos aspectos que tornam a escola eficaz: 

 Acreditar na capacidade do aluno em aprender; 

 Acompanhamento dos pais na vida escolar do educando; 

 Professores reflexivos que interagem entre si e com os alunos; 

 Professores com boa assiduidade durante o ano; 

 Trabalhos diferenciados em sala de aula e extra-classe; 

 Os alunos se identificam com a escola e participam ativamente; 
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III – OBJETIVOS DA ESCOLA 

Missão/finalidade 

 

  Uma escola democrática é nossa finalidade, garantindo o acesso, a permanência e 

um ensino de qualidade a todos os alunos, desmantelando a hierarquia da excelência, 

respeitando as diferenças e promovendo a inclusão e o sucesso do aluno. 

Acreditamos numa educação para a vida, para tanto nosso currículo foi organizado, 

planejado e sistematizado para que a interação, cooperação, diálogo, respeito, ética seja 

uma constante em nosso trabalho. 

Nossa prioridade máxima é formar um bom leitor, que utilize a escrita de modo 

competente, domine as técnicas de cálculo e resolução de problemas, selecione 

procedimentos para aplicá-los em situações novas, transgredindo permanentemente, 

proporcionando ao educando a formação básica necessária para o desenvolvimento de 

suas potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e 

preparo para o exercício consciente da cidadania. 
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Visão/objetivo 

 

Levar o aluno a Aprender a Aprender pelos quatro pilares da UNESCO: 1. Aprender a 

Conhecer, 2. Aprender a Fazer, 3. Aprender a Conviver e 4. Aprender a Ser, de modo que 

conheçam as características fundamentais do Brasil, valorizem a pluralidade sócio-cultural 

e se sintam agentes integrantes da sociedade, capazes de interpretar e questionar a 

realidade para poder transforma-la, agindo com perseverança na busca do conhecimento, 

utilizando para isso pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a análise crítica, 

selecionando procedimentos, adequando-os a novas situações para o exercício da 

cidadania, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente e da qualidade de 

vida, utilizando-se das diferentes linguagens como meio para produzir, expressar e usufruir 

das produções e conhecimentos culturais, históricos, sociais, científicos e tecnológicos, 

sem perder de vista sua autonomia intelectual e moral. 
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Plano de Ação para a melhoria da escola e sua gestão 

 

PROBLEMAS Objetivos METAS AÇÕES 

Baixo nível de 
leitura, da escrita 
conforme se 
identificou nas 
avaliações do 
SARESP; 

O aluno deverá utilizar a 
leitura e a escrita de 
forma competente 

Que 70% dos alunos 
atinjam os objetivos 
propostos 

1. Estabelecer um processo de 
formação de professores, cujas 
práticas deverão estar 
fundamentadas nos PCNs; 
2. Trabalhar de modo sistemático as 
dificuldades de alfabetização; 
3. Estabelecer projetos especiais de 
leitura; realizar projetos temáticos 
integrados; organizar exposições, 
eventos e painéis de leitura que 
permitam aos alunos compartilhar 
suas vivências, produções e 
aprendizagens. 

Dificuldade de lidar 
com a informação e 
resolução de 
problemas 

Deverá ter o domínio 
das técnicas operatórias 
na resolução de 
problemas 

Que 70% dos alunos 
atinjam os objetivos 
propostos 

1. Estabelecer um processo de 
formação de professores, cujas 
práticas deverão estar 
fundamentadas nos PCNs; 
2. Estabelecer projetos especiais de 
leitura; realizar projetos temáticos 
integrados; organizar exposições, 
eventos e painéis de leitura que 
permitam aos alunos compartilhar 
suas vivências, produções e 
aprendizagens. 

Diminuir a evasão e 
retenção 
promovendo a 
inclusão 

Promover a inclusão 
social desmantelando a 
hierarquia da excelência 
diminuindo as taxas de 
evasão e retenção 

 Que 98% dos 
alunos concluam 
o Ensino 
Fundamental ao 
final de 4 anos; 

 Que a 
aprovação geral 
alcance o 
percentual de 

1. Convocar pais dos alunos faltosos 
para tomar ciência e providências; 
2. Quando da ciência dos pais 
acionar o Conselho Tutelar; 
3. Planejar aulas com estratégias 
diferenciadas, valorizando a 
potencialidade e o ritmo de cada um, 
respeitando as diferenças individuais; 
4. Trabalhar nos HTPCs, uma nova 
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98% e a de 
evasão 0,5% no 
período de 4 
anos. 

 

forma de pensar e fazer avaliação; 
5. Que a Recuperação Contínua 
ocorra de maneira sistemática e a 
Recuperação Paralela (Reforço) 
ocorra de imediato após autorização 
da SEE, para que os alunos com 
dificuldade de aprendizagem sejam 
atendidos conforme legislação 
vigente; 

 

 

 

 

IV - Plano de Curso Mantido Pela Escola 

 

-Objetivos dos Cursos:  

 

Ensino Fundamental:  

Assegurar ao aluno o tempo necessário para superar as etapas de alfabetização 

segundo seu ritmo de aprendizagem e suas características  sócio culturais. 

Proporcionar condições que favoreçam as habilidades cognitivas e de expressão do aluno 

previstas nas demais áreas do currículo. 

Ênfase nos processos de sociabilização, a fim de predispor os educandos, para um 

relacionamento ajustado e cooperativo. 

Ênfase na promoção de um contato positivo com a realidade metodológica, 

entusiasmo para com a mesma, desenvolvendo simultaneamente amor pela natureza em 

geral, cuidados de higiene, cooperação e respeito com relação e seus semelhantes. 

Desenvolvimento da confiança em si, estimulando a curiosidade, a observação e a 

vontade de atuar. 

Predispor para uma atitude de auto-superação através de esforço, executando 

tarefas que ao mesmo tempo, vão incutindo autoconfiança. 
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Ênfase de maneira adequada na formação da mentalidade científica, através de 

diálogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino médio 

A educação escolar deve proporcionar o domínio de competências que permitam a 

plena participação do indivíduo, enquanto cidadão, nas múltiplas e complexas atividades 

exigidas pela vida moderna. 

Ela deve se dar em três dimensões diferentes: 

 A perspectiva cultural implica em proporcionar experiências que possibilitem a 

compreensão e a inserção na herança histórica da humanidade. 

 A perspectiva política decorrente da inserção do indivíduo na sociedade exige 

compreender os direitos e deveres. 

 A perspectiva da formação para o trabalho decorrente do desenvolvimento 

cultural e político da própria sociedade moderna, no que se restringe a formação 

profissional específica. 
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 - Integração e seqüência dos componentes curriculares 

 

 A nossa proposta pedagógica se baseia em organizar o conhecimento escolar em 

áreas e temas de forma que estes se fundamentem em uma concepção que os integre 

conceitualmente, e que essa integração seja efetivada na prática didática. As temáticas 

sociais são tratadas de forma transversal, permeando a concepção, os objetivos, os 

conteúdos das áreas e pressupõem um tratamento integrado das mesmas. 

A proposta pedagógica tem como objetivo alertar sobre a realidade dos problemas 

sociais, tornando o aluno um cidadão independente, transformador da realidade, através 

de seu desenvolvimento global, proporcionando reflexão e capacitação para o ingresso 

profissional. 

Esse desenvolvimento possibilita ao corpo discente a aquisição de conhecimentos 

básicos, bem como: Conhecer e utilizar a linguagem escrita e o domínio do cálculo, a fim 

de desenvolver a capacidade de analisar, relacionar, comparar, abstrair e generalizar. 
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Os conteúdos são vistos como meio para que os alunos desenvolvam as 

capacidades que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, sociais e 

econômicos.  

 Propõe trabalhar conteúdos de diferentes naturezas e uma resignação dos mesmos 

em que: a noção de conteúdo escolar se amplia para além de fatos e conceitos, passado a 

incluir procedimentos, valores, normas e atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

Enfatiza o aluno produzindo seu próprio texto (oral ou escrito), interpretando 

mensagens recebidas, estimulando atividades de reflexão e operações sobre linguagem. 

Respeito ao dialeto do aluno, conscientizando-o do valor expressivo desse dialeto. 

- Objetivo de Trabalho: 

 Funções da linguagem; 

 Levantamento de hipóteses; 

 Linguagem; 

 Observação. 

- Ferramentas (Linguagem própria da área): 

 Domínio da modalidade culta; 
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 Parte da leitura do mundo para a leitura da palavra 

 Respeito ao dialeto do aluno; 

 Texto (interlocução com o leitor).  

 - Atuação: 

 Habilidades; 

 Produção com autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

 

 Não há preocupação com uma linguagem formal, decorrente de uma prematura 

formação de conceitos. 

 Enfatiza a integração de três temas (número, geometria e medidas). 

 Considera toda experiência matemática do aluno. 

- Objeto de Trabalho: 

 Situação-problema 

 Pensamento probabilístico 

 Pensamento proporcional 

 Geométrico/Algébrico 

- Ferramentas: 

 Análise Matemática 
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 Comunicação Matemática 

 Estabelecimento de conexões: idéias matemáticas/realidade 

 Desenvolvimento das formas de pensar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História 

 

 Enfatiza o Brasil e a América Latina na busca de suas relações com o contexto 

mundial. 

 Relaciona também, tempo e espaço como elemento essencial à compreensão da 

História. 

 Concebe o homem como sujeito construtor da história da humanidade. 

- Objeto de Trabalho. 

 Homem/Tempo/Espaço 

 Tempo histórico/Tempo cronológico 

 Ação do Homem/Trabalho – fazer humano 

- Ferramentas 

 Análise 



                                                                                                                                                          RUBRICA 

 

                        SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

                                            COORDENADORIA DE ENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO 

                                                                                                                    DDIIRREETTOORRIIAA  DDEE  EENNSSIINNOO  ––  RREEGGIIÃÃOO  DDEE  MMAAUUÁÁ  

                                                                                   EE:  
ENDEREÇO: Rua João JARDIM ZAÍRA VIII 

                             Cesário Simão, Nº 120  – Jardim Zaíra – MAUÁ – SP   

Telefone: 4546 – 4171 /4546-4177 

PLANO DE GESTÃO 2011 - 2014  

 

 24 

 

 Documentação 

 Parte do presente, buscando aprender outras realidades no tempo e no espaço. 

- Atuação 

 Atuação do Homem: transformação Homem/Mundo 

 Organização social e política das sociedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 Preocupa-se com a formação de conceitos, partindo da observação da realidade, 

que deve ser o ponto de partida e de chegada, num processo de ir e vir, do próximo ao 

distante, em que ambos se expliquem. 

 Concebe o homem como agente modificador do seu ambiente físico e social. 

- Objeto de Trabalho. 

 Relações Homem/Espaço/Tempo/Sociedade/Trabalho 

 Desigualdade/contradição 

 Relações de produção 

 Apropriação da Natureza 

 

 - Ferramentas 

 Análise 

 Representação gráfica parte de: 
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 As experiências vividas 

 O concreto 

 Os fatos e paisagens observados 

 Realidade abordada num constante ir e vir 

- Atuação 

 Atuação do Homem 

 Transformação 

 Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÊS 

 

 Conteúdos voltados para o desenvolvimento da comunicação, centrado no aluno, 

preocupado em considerar aquilo que ele quer expressar. Há uma minimização da 

gramática. 

- Objeto de Trabalho. 

 Observação 

 Levantamento de hipóteses 

 Trabalho com as funções 

 Trabalho com as habilidades (ouvir, falar, escrever) 

- Ferramentas 

 Abordagem comunicativa 

 Ênfase na interação e na comunicação 
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 Análise lingüística 

- Atuação 

 Produção artística (percepção, fantasia, imaginação criadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Física 

 Destaca a dimensão educacional da disciplina no processo de formação integral da 

criança. Estimula a sociabilidade, o desenvolvimento da auto-imagem positiva, do 

autoconceito. Amplia a consciência corporal do aluno. 

- Objeto de Trabalho. 

 Consciência corporal 

 Esquema corporal 

 Estrutura espacial 

 Orientação temporal 

 Competição esportiva 

 Lazer 

 Dança 

- Ferramentas 

 Movimento corporal (atividade motora, esporte) 
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- Atuação 

 Produção da relação eu/grupo 

 Compromisso da solidariedade da cooperação 

Respeito ao outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

AARRTTEESS  ––  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall  
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55ªª  SSÉÉRRIIEESS  

 a tridimensionalidade nas 
linguagens artísticas 

 o espaço no território das 
linguagens artísticasa luz 
como suporte, ferramenta 
e matéria na arte 

 a arte na cidade e o 
Patrimônio Cultural 

66ªª  SSÉÉRRIIEESS  

 o desenho e a 
potencialidade do 
registro nas 
linguagens 
artísticas 

 a forma como 
elemento e registro 
nas linguagens 
artísticas 

 a transformação da 
materialidade no 
diálogo da arte com 
as outras 
linguagens 

 os espaços sociais 
da arte 

77ªª  SSÉÉRRIIEESS  

 o suporte como 
matéria da arte 

 a ruptura do 
suporte no 
território das 
linguagens 
artísticas 

 intenção 
criativa nos 
processos de 
criação em arte 

 a arte como 
sistema 
simbólico 

88ªª  SSÉÉRRIIEESS  

 poéticas 
pessoais, 
invenção e 
repertório 
cultural 

 materialidade 
e gramática 
das 
linguagens 
artísticas 

 projeto 
poético nas 
linguagens 
artísticas 

 experiências 
estéticas e a 
relação arte-
público 

 
 

                                                                                                                  AARRTTEESS  ––  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  
                         1ª SÉRIES 

 Cidade, cultura e práticas culturais 

 Intervenção em arte: projetos poéticos 
na escola 

 A arte contemporânea no território da 
materialidade 

 Ressonância da arte do passado na arte 
contemporânea 

 
 
 

                           2ª SÉRIES 

 O encontro entre arte e público 

 A poética da matéria no território das 
linguagens da arte 

 A arte contemporânea no território da 
materialidade 

 Projeto de contaminação de linguagens 
no território das linguagens artísticas 

 Intervenções urbanas e ambientais 
como projeto poético 

 Modos de pensar e olhar a arte 

                                                        

  

  

  

  

  

  

  

Língua Portuguesa e Literatura – Ensino Médio 

1ª SÉRIES 
LITERATURA 

2ª SÉRIES 
LITERATURA 

3ª SÉRIES 
LITERATURA 
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 Leitura e expressão 
escrita 

 Estratégia de pré-leitura 

 Estruturação da 
atividade escrita 

 Textos de planificação 

 Texto enumerativos 

 Texto literário 

 Texto argumentativo 

 Texto expositivo 

 Informação, exposição 
de idéias e mídia 
expressa. 

 Estratégia de pós-leitura 

 Funcionamento da 
língua 

 Linguagem e sociedade 

 Estruturação da 
atividade escrita 

 Texto teatral 

 Texto informativo 

 As entrevistas e a mídia 
impressa 

 Intencionalidade 
comunicativa 

 Compreensão e 
discussão oral 

 linguagem e sociedade  

 leitura expressão escrita  

 estratégia de pré-leitura 

 estruturação das 
atividades escritas 

 texto literário 

 texto argumentativo 

 antologia 

 argumentação,expressão 
de opiniões e mídia 
impressa 

 estratégia de pós-leitura 

 funcionamento da língua 

 compreensão e discussão 
oral 

 texto lúdico 

 intencionalidade 
comunicativa 

 elaboração de projeto de 
texto 

 texto expositivo 

 texto informativo 

 texto literário 

 a expressão de opiniões 
pela instituição jornalística 

 

 linguagem e 
sociedade 

 gêneros textuais 

 estratégia de pré-
leitura 

 estruturação da 
atividade escrita 

 texto de planificação 

 texto literário 

 texto lúdico não 
literário 

 texto argumentativo 

 texto informativo 

 antologia 

 argumentação,critica e 
mídia expressa 

 estratégias de pós-
leitura 

 funcionamento da 
língua 

 compreensão e 
discussão oral 

 leitura e expressão 
escrita 

 mundo do trabelho e 
mídia impressa 

 intencionalidade 
comunicativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
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5ª SÉRIES 
CONTEÚDOS 

GERAIS 

6ª SÉRIES 
CONTÚDOS 

GERAIS 

7ª SÉRIES 
CONTEÚDOS 

GERAIS 

8ª SÉRIES 
CONTEÚDOS GERAIS 

 
 traços 

característicos de 
textos narrativos 

 enredo  

 personagem 

 foco narrativo 

 tempo 

 espaço 

 textos narrativos e 
situações de 
comunicação 

 estudos lingüísticos 

 noção de tempo 
verbal 

 articuladores 
temporais e 
espaciais 

 modo subjuntivo na 
narrativa 

 o subjuntivo e os 
verbos regulares 

 leitura de textos 
narrativos em 
diferentes 
situações de 
comunicação 
interpretação 

 fluição 
situcionalidade 

 coerência 

 produção de textos 
narrativos em 
diferentes 
situações de 
comunicação 

 a importância do 
enunciado 

 produção de 
síntese 

 produção de 
ilustração 

 escuta de textos 
narrativos em 
diferentes 
situações de 
comunicação 

 traços 
característicos da 
tipologia  

 narrar e relatar  

 Traço 
característico  de 
texto jornalístico 

 Estudos lingüístico 

 Leitura de textos 
organizado na 
tipologia  

 Relatar em 
diferentes 
situações de 
comunicação 

 Inferência  

 Formulação de 
hipótese 

 Interpretação de 
texto leitura em 
voz alta 

 Etapas de 
elaboração da 
escrita 

 Paragrafação 

 Escuta de noticia e 
relato de  

 experiência em 
diferentes 
situações de 

 comunicação 

 Roda de leitura 
oral e de conversa 

 Gênero textual 

 Noticia e relato de 
experiência 

 Estudos 
lingüísticos 

 Frase oração 
advérbio figuras de 
linguagem 

 

 Questões 
ortográficas 

 Interpretação de 
texto 

 traços 
característicos 

 de textos 
prescritivos 

 gênero  textual 
“anúncio 
publicitário” 

 textos prescritivos e 
situações de 
comunicação  

 estudos lingüísticos 
conceito de verbo 

 modo imperativo 

 nas variedades 
padrão coloquial 

 como e por que usar 
a gramática 
normativa 

 imperativo negativo 
pesquisa no 
dicionário modo 
indicativo 

 irregularidade 

 fruição 

 intertextualidade 

 escuta de textos 
prescritivos  

 em diferentes 
situações de 
comunicação 

 leitura dramática 

 roda de conversa 

 anúncio publicitário 
em diferentes 
situações de 
comunicação 

 estudos lingüísticos 

 período simples  

 verbo termo 

 essencial da oração  

 sujeito e predicado 

 leitura intertextual e 
interdiscursiva de 
anúncio publicitário 
e textos prescritivos 
inferência , fruição, 

 traços característicos 
de textos 
argumentativos 

 traços característicos 

 de textos expositivos 

 argumentar e expor: 
semelhanças  

 e diferenças 

 estudos lingüísticos: 

 pronomes pessoais, 
pontuação, elementos 
coesivos 

 leitura em voz alta 

 interferência 

 produção de textos 
argumentativos e 
expositivos em 
diferentes situações de 
comunicação  

 coerência  

 paragrafação 

 etapa da elaboração da 
escrita 

 debate  oral  

 em diferentes situações 
de comunicação 

  estudos lingüísticos 
pontuação período 
composto por 
coordenação 
,conjunção 

 discurso político no 
século XX  diferentes 
formas de 
representação  

 regência verbal e 
nominal  

 período composto por 
subordinação 

 conjunção 

  

 leitura intertextual e 
interdiscursiva de artigo 
de opinião 

 produção intertextual e 
interdiscursiva de artigo 
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 roda de leitura oral 

 roda de conversa 

 narratividade 

 gênero textual 

 crônica narrativa 

 gênero textual e 
letra de música 

 estudos lingüísticos  

 verbos 

 modalizadores 

 locação verbal 

 compreensão dos 
sentidos das 
palavras 

 questões 
ortográficas leitura 
de crônica narrativa 
e letra de músicas 
em diferentes 
situações de 
comunicação 

 formulação de 
hipóteses 

 interpretação de 
texto 

 etapa da 
elaboração da 
escrita  

 paragrafação 

 discurso artístico 
do século XX 
diferentes formas 
de representação 

 arte do mundo 
contemporâneo 

 crônica narrativa e 
letra de música 
como formas de 
representação 
histórica 

 estudos línguisticos  

 substantivos   

 adjetivo 

 artigo 

 numerais 
 

 Intertextualidade 

 Etapas de 
elaboração da 
escrita 

 A importância do 
enunciado 

 Coesão  

 Coerência 

 Leitura oral : 

 Ritmo entonação 

 Discurso 
jornalístico no 
século XX: 

 Diferentes formas 
de representação 

 Notícia e relato de 
experiência como 
forma de 
representação 
histórica 

 Estudos 
lingüísticos  

 Verbo 

 Funções da 
linguagem  

 Pontuação 

 Gíria 

 heterogeneidade  

 discurso 
publicitário no 
século XX 
diferentes formas 
de representação 

 publicitário  e 
mundo 
contemporâneo 

 anúncio publicitário 
e textos 
prescritivos como 
formas de 
representação 
histórica 

 complementos 
essenciais 

 figura de 
linguagem 

 ortografia 

situacionalidade, 
leitura dramática, 
polifonia, leitura em 
voz alta   

de opinião e debate     

 intertextualidade, 
intencionalidade 
situcionalidade 
heterogeneidade  

 qualidade da voz 
elocução e pausa  

 debate e artigo de 
opinião : diálogos com 
outros gêneros 

 traços do discurso 
político: uma reflexão 
historicamente 
construída de leitura e 
escuta de textos 
políticos produzidos em 
diferentes momentos 
históricos 

 estudos lingüísticos 

 período composto por 
subordinação  

 pontuação 

 conjunção e crase 

 escuta de artigo de 
opinião e debate em 
diferentes situações de 
comunicação e 
momento histórico 

 qualidade de voz 
locução e pausa 
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                                                                                                    CCIIÊÊNNCCIIAASS  ––  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall  
5ª SÉRIES 

 O Meio Ambiente 

 Ambiente Natural  

 Ambiente Construído 

 Materiais no 
Cotidiano e no 
sistema produtivo 

 Fontes, obtenção 
usos e propriedades. 

 Materiais obtidos de 
vegetais 
fotossintetizantes. 

 Qualidade de vida: a 
saúde individual, 
coletiva e ambiental. 

 A ocorrência e a 
prevenção de 
doenças e de 
acidentes 

 Planeta terra; 
características e 
estrutura. 

 Terra; dimensão e 
estrutura. 

 Rotação da terra 

6ª SÉRIES 

 Olhando para o 
céu 

 Elementos 
astronômicos 
visíveis 

 Elementos do 
sistema solar 

 Os seres vivos 

 Origem e evolução 
dos seres vivos  

 Características 
básicas dos seres 
vivos 

 Diversidade da 
vida animal 

 Diversidade das 
plantas  

 Os fungos 

 A tecnologia e os 
seres vivos  

 Produtos obtidos 
pelo ser humano a 
partir de outros 
seres vivos 

 Ciência, tecnologia 
e a subsistência de 
seres. 

7ª SÉRIES 

 Manutenção do 
organismo 

 Os nutrientes e 
suas funções no 
organismo 

 Estrutura 
funcionamento e 
inter-relações do 
sistema 

 Manutenção das 
espécies 

 Tipos de 
reprodução  

 Sexualidade, 
reprodução 
humana e saúde 
reprodutiva. 

 Planeta terra e sua 
vizinhança 
cósmica 

 As estações do 
ano 

 Sistema solar  
Terra e lua  

 Energia no 
cotidiano e no 
sistema produtivo 

 

8ª SÉRIES 

 Constituição 
interações e 
transformações 

 dos materiais 

 Visão 
fenomenológica 
e visão 
interpretativa 

 Coordenações das 
funções 
orgânicas  

 Sistema nervoso 

 Sistema endócrino 

 Drogas 

 Relações com o 
ambiente 

 Origem e evolução 
da vida 

 A percepção do 
corpo no 
espaço 

 Os órgãos dos 
sentidos 

 Usos tecnológicos 
das radiações 

 Características das 
radiações 

 Radiações e suas 
aplicações  

 

                                                                                                                FFIILLOOSSOOFFIIAA  
1ª SÉRIES 

 Por que estudar Filosofia/ 

 Áreas da Filosofia 

 A Filosofia e outras formas de 
conhecimento; mito, senso comum, 
ideologia, religião, arte, ciência. 

 Introdução à Política 

 Teorias do Estudo – socialismo, 
anarquismos, liberalismo, totalitarismo. 

 Democracia e cidadania: origens, conceitos 
e dilemas. 

 2ª SÉRIES 

 Introdução à Ética  

 Autonomia e liberdade 

 Formas contemporâneas de alienação 
moral: individualismo e condutas 
massificadas 

 Relações entre moral e política 

 Limites entre o público e o privado 

 Desafios éticos contemporâneos: a 
ciência e a condição humana 

 Introdução à Bioética 
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 ideologia 

 

Biologia – Ensino Médio 

1ª SÉRIES 

 Os seres vivos e suas 
interações 

 Manutenção da vida: fluxo 
de energia e matéria  

 Ecossistemas, populações e 
comunidades 

 A intervenção humana e os 
desequilíbrios ambientais 

 Fatores associados aos 
problemas ambientais 

 Problemas ambientais 
contemporâneos 

 A saúde individual, coletiva 
e ambiental 

 A distribuição desigual da 
saúde pelas a populações  

 As agressões a saúde das 
populações 

 Saúde ambiental 

2ª SÉRIES 

 Organização celular e 
funções vitais básicas 

 A organização celular da 
vida 

 As funções vitais básicas  

 Variabilidade genética e 
hereditariedade  

 Mecanismos de3 
variabilidade genética 

 Os fundamentos da 
hereditariedade  

 Genética humana e saúde 

 DNA; a receita da vida e 
seu código 

 O DNA em ação: estrutura 
e atuação  

 Biotecnologia  

 Tecnologias de 
manipulação do DNA 

3ª SÉRIES 

 O desafio da classificação 
biológica 

 Bases biológicas da 
classificação 

 A biologia dos seres vivos 

 A biologia das plantas e 
animais 

 A origem da vida e idéias 
evolucionistas 

 A origem da vida  

 Idéias evolucionistas 
evolução biológica 

 Evolução biológica e 
cultural 

 A origem do ser humano e 
a evolução cultural 

 Intervenção humana da 
evolução 

 

                                                                                                            MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  --  ENSINO FUNDAMENTAL  
5ª SÉRIES 

 números naturais 
múltiplos e 
divisores 

 números primos 

 operações básicas 

 introdução às 
potências  

 frações 

 representação  

 comparação e 
ordenação 

 operações e ordens 

 números de4cimais 

 representação 
transformação em 
fração decimal 

 operações 

 sistemas de 

6ª SÉRIES 

 sistema de 
numeração  

 sistema de 
numeração da 
antiguidade  

 o sistema 
posicional 
decimal 

 números 
negativos  

 representação 

 operações 

 números 
racionais 

 representação 
fracionária e 
decimal  

 operações com 

7ª SÉRIES 

 Números 
racionais 

 Transformação 
de decimais 
finitos em frações 

 Dízimas 
periódicas e 
fração geratriz 

 Potenciação 

 Propriedades 
para expoentes 
inteiros 

 Problemas de 
contagem 

 Expressões 
algébricas 

 Equivalências e 
transformações  

8ª SÉRIES 

 Números reais 

 Conjuntos 
numéricos 

 Números 
irracionais 

 Potenciação e 
radiciação em 
“R” 

 Notação 
cientifica 

 Álgebra 

 Equações do 
2º grau; 
resolução e 
problemas. 

 Funções  

 Noções 
básicas sobre 



                                                                                                                                                          RUBRICA 

 

                        SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

                                            COORDENADORIA DE ENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO 

                                                                                                                    DDIIRREETTOORRIIAA  DDEE  EENNSSIINNOO  ––  RREEGGIIÃÃOO  DDEE  MMAAUUÁÁ  

                                                                                   EE:  
ENDEREÇO: Rua João JARDIM ZAÍRA VIII 

                             Cesário Simão, Nº 120  – Jardim Zaíra – MAUÁ – SP   

Telefone: 4546 – 4171 /4546-4177 

PLANO DE GESTÃO 2011 - 2014  

 

 34 

 

medida 

 medidas de 
comprimento, 
massa e 
capacidade 

 sistema métrico 
decimal: múltiplos e 
submúltiplo da 
unidade 

 formas geométricas  

 formas planas e 
espaciais 

 perímetro e área  

 unidades de 
medida 

 perímetro de uma 
figura plana 

 cálculo de área por 
composição e 
decomposição 

 problemas 
envolvendo área e 
perímetro  

decimais e 
frações  

 geometria 

 ângulos , 
polígonos, 
circunferência 
simetrias, 
construções 
geométricas e 
poliedros 

 proporcionalidade 

 variação de 
grandeza 

 diretamente ou 
inversamente 
proporcionais 
conceito de razão 
porcentagem 

 razões 
constantes na 
geometria:PI 

 construção de 
gráficos de 
setores 

 problemas 
envolvendo 
probabilidade 

 Álgebra 

 Uso de letras 
para representar 
um valor 
desconhecido  

 Produtos 
notáveis  

 Fatoração 
algébrica 

 Equações  

 Resolução de 
equações do 1º 
grau 

 Sistemas de 
equações e 
resolução de 
problemas 

 Inequações do 
primeiro grau 

 Gráficos 

 Coordenadas: 

 Localização de 
pontos no plano 

 cartesiano. 

 Geometria 

 Teorema de tales 

 Teorema de 
Pitágoras. 

 Área de 
polígonos 

 Volume de 
prisma 

função  

 A idéia de 
variação 

 Construção de 
tabelas e 
gráficos para 
representar 
funções de 1º 
e 2º graus 

 Proporcionalid
ade na 
geometria 

 O conceito de 
semelhança  

 Semelhanças 
de triangulo 

 Razões 
trigonométrica
s  
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                                                                                                MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  ––  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  
1ª SÉRIES 

 Números e seqüências 

 Conjuntos numéricos  

 Regularidades numéricas, 
seqüências. 

 Progressões aritméticas e 
progressões geométricas 

 Funções  

 Relação entre duas grandezas 

 Proporcionalidade: direta, 
inversa, direta com o 
quadrado. 

 Função de 1º e 2º graus 

 Funções exponencial e 
logarítmica  

 Crescimento exponencial 

 Função exponencial; 

 Equações e inequações 

 Logaritmos definição e 
propriedades 

 Função logarítmicas: equações 
e inequações  

 Geometria –trigonometria 

 Razões trigonométricas nos 
triângulos retângulos  

 Polígonos regulares; inscrição, 
circunscrição e pavimentação 
de superfície.  

 Resolução de triângulos não 
retângulo: lei dos senos e co-
senos    

2ª SÉRIES 

 Trigonometria 

 Fenômenos periódicos  

 Funções trigonométricas  

 Equações e inequações  

 Adição de arcos  

 Matrizes, determinantes e 
sistema lineares.  

 Matrizes: significado 
como tabelas  
características e 
operações  

 A noção de determinante 
de uma matriz quadrada 

 Resolução e discussão 
de sistemas lineares: 
escalonamento 

 Análise combinatória e 
probabilidade  

 Raciocínio combinatório: 
princípios multiplicativo e 
aditivo 

 Probabilidade simples  

 Casos de agrupamento: 
arranjos, combinações e 
permutações. 

 Probabilidade da reunião  
e condicional  

 Distribuição binomial de 
probabilidades: o 
Triângulo de Pascal 

 E o Binômio de Newton 

 Geometria métrica –
espacial 

 Elementos da geometria 
de posição  

 Poliedros, prisma e 
pirâmides. 

 Cilindros, cones e 
esferas. 

3ª SÉRIES 

 Geometria analítica 

 Pontos: distância, 
ponto médio e 
alinhamento de três 
pontos  

 Reta: equação e 
estudos dos 
coeficientes; 

 Problemas lineares  

 Ponto e reta; 
distância. 

 Circunferência: 
equação  

 Reta e circunferência 

 Posições relativas: 

 Crônicas: noções e 
aplicações.  

 Equações algébricas 
e números 
completos 

 Equações 
polinomiais 

 Números complexos: 
operações e 
representação 
geométrica 

 Propriedades das 
raízes de uma 
equação poliminial 

 Relação de Girard 

 Estudo das funções  

 Gráficos: funções 
trigonométricas, 
exponencial, 
logarítmica e 
polinomiais. 

 Gráficos: análise de 
sinal, crescimento e 
taxa de variação.  

 Composição: 



                                                                                                                                                          RUBRICA 

 

                        SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

                                            COORDENADORIA DE ENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO 

                                                                                                                    DDIIRREETTOORRIIAA  DDEE  EENNSSIINNOO  ––  RREEGGIIÃÃOO  DDEE  MMAAUUÁÁ  

                                                                                   EE:  
ENDEREÇO: Rua João JARDIM ZAÍRA VIII 

                             Cesário Simão, Nº 120  – Jardim Zaíra – MAUÁ – SP   

Telefone: 4546 – 4171 /4546-4177 

PLANO DE GESTÃO 2011 - 2014  

 

 36 

 

translações e 
reflexões 

 Inversão 

 Estatística 

 Gráficos estatísticos: 
calculo e 
interpretação de 
índice estatísticos. 

 Medidas de 
tendência central  

  

                                                                                                            QQUUIIMMIICCAA  ––  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  
1ª SÉRIES 

 Transformações químicas no 
dia-a-dia: 

 Evidências 

 Tempo envolvido 

 Energia envolvida 

 Reversibilidade 

 Reagentes, produtos e suas 
propriedades; 

 Caracterização de 
substâncias que constituem 
os reagentes e produtos das 
transformações em termos de 
suas propriedades 

 Separação e identificação das 
substâncias. 

 Reagentes, produtos e suas 
relações em massa e calor 

 Reações de combustão  

 Aspectos quantitativos nas 
transformações  químicas 

 Poder calorífico dos 
combustíveis 

 Primeiras idéias ou modelos 
sobre a constituição da 
matéria 

 Modelo de Dalton sobre a 
constituição da matéria 

 Representação de 

            2ª SERIES 

 Propriedades da água para 
consumo humano 

 Água pura e água potável  

 Dissolução de materiais em 
água e mudança de suas 
propriedades  

 Concentração de soluções  

 Relações quantitativas 
envolvidas nas 
transformações químicas 
que ocorrem em soluções  

 Relações estequiométricas 

 Solubilidade de gases em 
água  

 Potabilidade da água para 
consumo humano e 
poluição 

 O modelo de Rutherford-
Bohr para explicar a 
constituição da matéria 

 Limitações das idéias de 
Dalton para explicar o 
comportamento dos 
materiais 

 Modelo de Rutherford-Bohr 

 Ligações químicas iônicas 
covalente e metálica 

 Energia e as 

              3ª SERIE 

 Atmosfera como fonte de 
materiais 

 A atmosfera como fonte de 
materiais úteis para o se 
humano 

 Produção de amônia: 
estudos sobre a rapidez e a 
extensão das 
transformações  

 Compreensão da extensão 
das transformações 
químicas 

 Nitrogênio: matéria prima na 
obtenção de alguns 
materiais 

 Hidrosfera como fonte de 
materiais 

 A hidrosfera como fonte de 
materiais úteis para o ser 
humano  

 Acidez e alcalinidade das 
águas naturais: conceito de 
Arrenhius 

 Força de ácidos e de base – 
significado de constante de 
equilíbrio 

 Perturbação do estado de 
equilíbrio químico 
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transformações químicas 

 Processos de obtenção do 
ferro e do cobre 

 Linguagem simbólica da  
Química 

 Tabela periódica 

 Balanceamento e 
interpretação das 
transformações químicas 

 Equação química; relação 
entre massa, número de  
partículas e energia 

 Relação quantitativas 
envolvidas na transformação 
química 

 Estequiometria 

 Impactos ambientais na 
produção do ferro e do cobre 

transformações químicas  

 Relações entre algumas 
propriedades das 
substâncias e suas 
estruturas  

 Interações intere 
intrapartículas, explicando 
algumas propriedades dos 
materiais 

 Relação entre energia 
elétrica e as estruturas das 
substâncias envolvidas 
numa transformação 
química 

 Reatividade de matais  

 Explicações sobre as 
transformações químicas 
que produzem ou 
necessitam de correntes 
elétricas: aspectos 
qualitativos  

 Relações de oxi-redução 
conceito e balanceamento 

 Reação de neutralização 

 ]Biosfera como fonte de 
materiais 

 a biosfera como fonte de 
materiais úteis para o ser 
humano 

 recursos vegetais para a 
sobrevivência humana: 
carboidratos, lipídeos e 
vitaminas 

 recursos animais para a 
sobrevivência 
humana,proteínas e lipídeos  

 recursos animais e vegetais 
fossilizados para a 
sobrevivência humana gás 
natural e petróleo 

 O que o ser humano introduz 
na atmosfera hidrosfera e 
biosfera 

 Poluição atmosférica  

 Poluição das águas: 
desequilíbrios ambientais 
causados pelos usos pelos 
usos doméstico, industrial e 
agropecuário das águas. 

 Perturbações na biosfera – 
produção uso e descarte de 
materiais 

 
 

IINNGGLLÊÊSS  ––  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  
1ª SÉRIES 
 

 Contextos de usos da 
língua inglesa 

 Gêneros para leitura 
e escrita em língua 
inglesa 

 Produção: folheto 
com programa de 
intercâmbio para 
alunos estrangeiros 
que desejam estudar 
no Brasil 

2ª SÉRIES 

 Analise de filmes e 
programas de 
televisão 

 Gêneros para 
leitura e escrita 

 Produção: resenha 
sobre um filme 

 Analise de 
propagandas e 
peças publicitárias; 
cinema e consumo. 

 Gêneros para 

3ª SÉRIES 

 Mundo do trabalho voluntariado 

 Gêneros para leitura e escrita 

 Produção: relato de experiência de voluntário 

 Primeiro emprego 

 Pr5odução: anúncio pessoal para candidatar-se 
a um emprego 

 Profissões do século XXI 

 Produção: depoimento pessoal sobre planos 
profissionais para o futuro 

 Construção do currículo 

 Produção: minicurrículo 
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 Produção: manchetes 
para notícias de um 
jornal de escola 

 Tempos verbais 

 Vocabulário: 
definições, Antônimos 
e sinônimos. 

 Noticias: os leads 

leitura e escrita 

 Produção: roteiro 
de anúncio 
publicitário 

 Cinema e 
preconceito 

 Produção: carta 
para seção de 
revista juvenil 
intitulada “pergunte 
ao especialista” 

 Cinema e literatura 

  Produção: roteiro 
e dramatização de 
esquete baseada 
em um filme ou 
livro 

  

IINNGGLLÊÊSS  
5ª SÉRIES 

 Primeiros Contatos 

 Cumprimentos e 
despedidas 

 Identificação pessoal: 
nome, idade, endereço 
e telefone. 

 Números em língua 
inglesa 

 Gêneros para leitura e 
escrita 

 Ficha de cadastro e 
formulários 

 Produção: cartão de 
identificação escolar 

 Descrição da escola  

 Denominação de 
objetos e móveis 
escolares 

 Denominação dos 
espaços da escola e 
dos professores e dos 
profissionais que 
atuam 

 Gêneros para leitura e 
escrita 

 Descrições de 
espaços escolares, de 

6ª SÉRIES 

 O bairro  

 Denominação em língua 
inglesa dos espaços 
comerciais e 
comunitários que estão 
nos arredores da 
escola  

 Relação entre espaços 
comerciais, sua função 
e as ações que neles 
ocorrem tipicamente. 

 Verbos de ação  

 Tempo verbal: presente 

 Theres is /there are  

 Gêneros para leitura e 
escrita 

 Descrições de 
diferentes espaços 
comerciais e 
comunitários, sua 
função e as ações que 
neles ocorrem em 
folhetos, guias de 
bairro. 

 Produção: descrição 
dos diferentes espaços 
comerciais e 

7ª SÉRIES 

 Comemorações ao 
redor do mundo 

 Reconhecimento de 
comemorações que 
ocorrem em datas e 
de modo diferentes 
em diferentes países 
e culturas 

 Localização de 
nomes e países em 
mapas 

 Localização de 
informações 
explicitas em textos 
informativos sobre o 
tema em estudo 

 Tempos verbais: 
presente e passado 

 Datas 

 Nomes de países e 
nacionalidades em 
língua inglesa 

 Gêneros para leitura 
e escrita 

 Textos informativos 
de datas 
comemorativas, 

8ª SÉRIES 

 Biografias de 
pessoas 
marcantes  

 Identificação de 
biografias de 
pessoas 
marcantes da 
história nacional e 
internacional que 
ainda estão vivas 

 Identificação de 
quando e onde as 
pessoas 
nasceram e 
estudaram que 
língua falam, de 
que gostam 
quando eram 
pequenas 

 Tempos verbais:  

 Passado e 
presente e 
reconhecimento 
de uso do 
presente perfeito 

 Gêneros para 
leitura e escrita 

 Biografias e 
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organograma de 
escola, de plantas de 
fachadas ou outros 
espaços de escola. 

 Produção: cartaz com 
ilustração de espaços 
da escola e da sala de 
aula com seqüência 
de nomes escritos e 
eventual proposta de 
reorganização do 
espaço 

 As línguas 
estrangeiras em nosso 
entorno 

 Reconhecimento de 
palavras estrangeiras 
em nomes de lugares, 
marcas de produtos, 
equipamentos, jogos, 
internet. 

 Análise de palavras 
estrangeiras presentes 
no cotidiano, sua 
origem e adaptação 
em língua materna.  

 Gêneros para leitura e 
escrita 

 Leitura de portadores 
de textos impressos 
que tenham palavras 
estrangeiras 

 Produção: pôsteres 
sobre a presença da 
língua inglesa no 
cotidiano 

 Diferentes moradias 

 Denominação de 
diferentes tipos de 
moradia 

 Relação entre 
ilustração e descrição 
de diferentes tipos de 
moradia 

 Denominação de 
espaços de uma casa 
e dos itens de mobília 
mais comuns 

 Adjetivos de espaços  

comunitários do bairro, 
sua função e as ações 
que neles ocorrem, 
com apontamentos de 
intervenções para a 
melhoria da qualidade 
de vida. 

 A língua inglesa e os 
esportes 

 Denominação das 
diferentes modalidades 
de esportes 

 Reconhecimento de 
palavras inglesas ou de 
origem inglesa usadas 
em língua materna em 
diferentes modalidades 
esportivas 

 Relação entre  
modalidades esportivas 
e atividades praticadas 
pelos atletas 

 Tempo verbal: presente 
contínuo e presente 
simples  

calendários de 
eventos, mapas.  

 Produção; pôster 
com texto 
informativo em 
língua inglesa sobre 
uma data 
comemorativa. 

 “A day in life of…” . 
rotínas de jovens em 
lugares diferentes do 
mundo 

 verbo de ação  

 tempo verbal; 
presente 

 advérbios de tempo, 
freqüência lugar e 
modo 

 Gêneros para leitura 
e escrita 

 Depoimentos, e-
mails, diários, sobre 
rotina. 

 Leitura de gráficos, 
análise de dados 
obtidos em 
levantamentos e 
pesquisas sobre o 
cotidiano e as 
preferências. 

 e jovens  

 Produção: coletânea 
com e-mails  

entrevistas 

 Produção: 
biografia de 
pessoas que 
admira 

 Inventores 
famosos e suas 
invenções 

 Relação entre 
invenções e 
inventores 

 Descrições de 
inventos, 
situando-as no 
momento 
histórico. 

 Relação entre um 
invento e seu uso 
social  

 Tempos verbais: 
passado e 
presente e voz 
passiva 

 Verbos e adjetivos 

 Gêneros para 
leitura e escrita 

 Verbetes de 
enciclopédias ou 
de textos 
didáticos, 
descrições de 
equipamentos e 
produtos em 
catálogos, 
biografias. 

 Produção: 
descrição de um 
produto ou 
equipamento 
inventado pelo 
aluno 

 Narrativas 
pessoais: um 
episódio em 
minha vida 

 Identificação dos 
elementos de uma 
narrativa 

 Organização de 
eventos 
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cronologicamente 

 Relação entre um 
acontecimento e 
uma emoção por 
ele provocada 

 Tempos verbais: 
passado e 
passado contínuo 

  

  

                                                                                                                  HHIISSTTÓÓRRIIAA  
 5ª SÉRIES 

 Sistemas sociais e 
culturais de notação 
do tempo ao longo 
da História 

 As diferentes 
linguagens das 
fontes históricas: 
documentos escritos, 
mapas, imagens, 
entrevistas. 

 Mitos, memórias e 
história. 

 A vida na Pré-
História e a escrita  

 Civilizações do 
Oriente Próximo: o 
surgimento do 
Estado e as 
civilizações egípicia, 
mesopot. 

 âmica, hebraica, 
fenícia e persa 

6ª SÉRIES 

 O feudalismo: 
relações sociais, 
econômicas, 
políticas e 
religiosas. 

 As cruzadas e os 
contatos entre as 
sociedades 
européias e 
orientais 

 Renascimento 
comercial e urbano 

 Renascimento 
cultural e científico 

 Formação das 
monarquias 
nacionais  

 Absolutismo 

 As sociedades 
maia, asteca e inca. 

 Conquista 
indígenas no 

7ª SERIES 

 Iluminismo 

 A colonização 
inglesa e a 
independência dos 
Estados Unidos 

 A colonização 
espanhola e a 
independência da 
América Espanhola 

 R evolução 
Industrial inglesa do 
século XVIII 

 A Revo9lução 
Francesa e a 
expansão 
napoleônica 

 A Família Real no 
Brasil 

 I Reinado no Brasil 

 Período Regencial 
no Brasil 

 Movimentos sociais 

8ª SÉRIES 

 Imperialismo e o 
neoclassiscismo no 
século XIX 

 I Guerra Mundial 

 Revolução Russa e 
o stalinismo 

 A República no 
Brasil; as 
contradições da 
modernização e o0 
processo de 
exclusão política, 
econômica. 

 E social das classes 
populares até a 
década de 1920 

 Nazifacismo 

 Crise de 1929 

 II Guerra Mundial 

 O período Vargas  

 Os nacionalismo na 
África e na Ásia, e 
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 A vida na China 
antiga e na África 
antiga 

 A vida na Grécia 
antiga: sociedade 
vida cotidiana, mitos, 
religião, cidades-
estados, polis, 
democracia e 
cidadania. 

 A vida na Roma 
Antiga: vida urbana e 
sociedade, cotidiano, 
república, 
escravismo, 
militarismo e direito. 

 A Europa na Idade 
Média: as migrações 
bárbaras e o 
cristianismo 

 A civilização do Islã; 
a expansão islâmica 
e sua presença na 
península Ibérica. 

 Império Bizantino e o 
Oriente no imaginário 
medieval 

território 

 Brasileiro 

 O encontro dos 
portugueses com os 
povos indígenas 

 Sociedades 
africanas no século 
XV 

 A sociedade no 
Brasil Colonial: o 
engenho e a cidade 

 Formação das 
monarquias 
nacionais  

 Absolutismo 

 Reforma e Contra-
Reforma  

 A expansão 
marítima européia 
nos séculos XV e 
XVI 

 As sociedades 
maia, asteca e inca 

 Conquista 
espanhola na 
América 

 Sociedades 
indígenas no 
território brasileiro 

 O encontro dos 
portugueses com os 
povos indígenas 

 Sociedades 
africanas no século 
XV  

 A sociedade no 
Brasil Colonial 

 A expansão 
marítima 

 Mineração e vida 
urbana 

 Crise no sistema 
colonial 

e políticos na 
Europa, no século 
XIX: as idéias 
socialistas, 
comunistas e 
anarquistas nas 
associações de 
trabalhadores; o 
liberalismo e o 
nacionalismo. 

 Os EUA no século 
XIX 

 Economia cafeeira 

 Escravidão e 
abolicionismo: 
formas de 
resistência do 
tráfico e da 
escravidão 

 Industrialização, 
urbanização e 
imigração: as 
transformações 
econômicas, 
políticas e sociais 
no Brasil. 

 Proclamação da 
República 

as lutas pela 
independência. 

 Guerra Fria: 
contextualização e 
conseqüências 
para a América 
Latina e o Brasil 

 Populismo e 
ditadura militar no 
Brasil e na América 
Latina 

 Redemocratização 
no Brasil 

 Os EUA após a II 
Guerra Mundial 
movimentos sociais 
e culturais nas 
décadas de 1950, 
1960, e 1970. 

 Fim da Guerra Fria 
e Nova Ordem 
Mundial 

                                                                      

HHIISSTTÓÓRRIIAA  --  ENSINO  
1ª SÉRIES 

 Pré-História Civilizações 
do Crescente Fértil: o 
surgimento do Estado e 

2ª SÉRIES 

 Renascimento e 
Reforma Religiosa: 
características  

3ª SERIES 

 Imperialismo: a crítica de 
suas justificativas 

 Conflito entre os países 
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da escrita 

 Civilização Grega a 
constituição da cidadania 
clássica e as relações 
sociais 

 Marcadas pela 
escravidão 

 A Civilização Romana e 
as migrações bárbaras 

 Império Bizantino e o 
mundo árabe 

 Os Francos e o Império 
de Carlos Magno 

 Sociedade feudal: 
características sociais, 
econômicas, políticas e 
culturais. 

 Renascimento comercial 
e urbano 

 A vida na América antes 
da conquista européia. 
As sociedades maia, inca 
e asteca. 

 Sociedades africanas da 
região subsaariana até o 
século XV 

 Expansão européia nos 
séculos XV e XVI: 
características 
econômicas, políticas, 
culturais e religiosas. A 
formação do mercado 
mundial 

 O encontro entre os 
europeus e as diferentes 
civilizações da Ásia, 
África e América. 

culturais e religiosas da 
Europa no início da 
Idade Moderna  

 Formação e 
características do 
Estado Absolutista na 
Europa Ocidental 

 A Europa e o Novo 
Mundo: relações 
econômicas, sociais e 
culturais do sistema 
colonial. 

 Iluminismo 

 E Liberalismo: 
revoluções inglesa e 
independência dos 
Estados Unidos 

 Império Napoleônico 

 Independência na 
América Latina 

 A Revolução industrial 
inglesa 

 Processos políticos e 
sociais no século XIX 
na Europa 

 Formação das 
sociedades nacionais e 
organização política e 
social na América e nos 
EUA no século XIX: 
Estados Unidos e Brasil  

 A República no Brasil – 
as contradições da 
modernização e o 
processo de exclusão, 
política, econômica e 
social das classes 
populares.  

imperialistas e a I 
Guerra Mundial 

 A Revolução Russa e o 
stalinismo 

 Totalitarismo: os 
regimes nazi-fascistas 

 A crise econômica de 
1929 e seus efeitos 
mundiais 

 A Guerra Civil 
Espanhola 

 II Guerra Mundial 

 O período Vargas 

 O mundo pós-Segunda 
Guerra e a Guerra Fria 

 Movimentos sociais e 
políticos na América 
Latina e Brasil nas 
décadas de 1950 e 1960 

 A Guerra Fria e os 
golpes militares no Brasil 
e América Latina 

 As manifestações 
culturais de resistência 
aos governos 
autoritários nas décadas 
de 1960 e 1970 

 O papel da sociedade 
civil e dos movimentos 
sociais na luta pela 
redemocratização 
brasileira. O movimento 
pelas “Diretas Já” 

  A emergência dos 
movimentos de defesa 
dos direitos civis no 
Brasil co9ntemporâneo, 
diferentes contribuições: 
gênero, etnia e religiões. 

 O fim da Guerra Fria e a 
Nova Ordem Mundial 
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GGEEOOGGRRAAFFIIAA  ––  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  
1ª SERIE 

 Cartografia e poder 

 Geopolíticas do mundo 
contemporâneo  

 Os sentidos da 
globalização  

 A economia global 

 Natureza e riscos 
ambientais 

 Globalização e riscos 
ambientais 

 Globalização e urgência 
ambiental  

2ª SÉRIES 

 Território brasileiro 

 O Brasil no sistema 
internacional  

 Os circuitos da 
produção 

 Redes e hierarquias 
urbanas 

 Dinâmicas 
demográficas 

 Dinâmicas Sociais 

 Recursos naturais e 
gestão do território  

3ª SÉRIES 

 Regionalização do 
espaço mundial 

 Choque de 
civilizações 

 África no mundo 
global 

 Geografia das 
redes mundiais 

 Uma geografia do 
crime 

 
 

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  ––  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall  
5ª SÉRIES 

 A paisagem 

 Escalas de Geografia 

 O mundo e suas 
representações 

 A linguagem dos 
mapas 

 Os ciclos da natureza 
e a sociedade 

 As atividades 
econômicas e o 
espaço geográfico  

6ª SÉRIES 

 O território 
brasileiro 

 A regionalização 
do território 
brasileiro 

 Domínio 
morfoclimáticos do 
Brasil 

 O patrimônio 
ambiental 

 E a sua 
conservação 

 Brasil: população e 
economia 

7ª SÉRIES 

 Globalização em 
três tempos  

 Produção e 
consumo de 
energia 

 A crise ambiental 

 Geografia 
comparada da 
América 

8ª SÉRIES 

 A produção 
do espaço 
geográfico 
global 

 A nova 
desordem 
mundial 

 Geografia 
das 
populações 
As redes 
sociais 
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                                                                                                                  FFÍÍSSIICCAA  
1ª SÉRIES 

 Grandezas do movimento; 
identificação, 
caracterização e 
estimativa de valores. 

 Quantidade de movimento 
linear: variação e 
conservação 

 Leis de Newton 

 Trabalho e energia 
mecânica 

 Equilíbrio estático e 
dinâmico 

 Universo: elementos que 
o compõem 

 Interação gravitacional  

 Sistema Solar 

 Universo, sua origem e 
compreensão humana. 

2ª SÉRIES 

 Fenomenologia: calor, 
temperatura e fontes. 

 Troca de calor e propriedades 
térmicas da matéria 

 Aquecimento e clima 

 Calor como energia  

 Máquina térmicas 

 Entropia e degradação da 
energia 

 Som: fontes, características 
físicas e usos. 

 Luz: fontes e características 
físicas e fontes 

 Físicas e usos 

 Luz: fontes e características 
físicas 

 Luz e cor 

 Ondas eletromagnéticas 

 Transmissões 
eletromagnéticas 

3ª SÉRIES 

 Circuitos elétricos 

 Campos e forças 
eletromagnéticos 

 Campos e forças 
eletromagnéticos 

 Motores e geradores 

 Produção e consumo 
de energia elétrica 

 Matéria: suas 
propriedades e 
organização 

 Átomo; emissão e 
absorção da radiação. 

 Núcleo átomo e 
radioatividade 

 Partículas elementares 

 Eletrônica e informática 

 

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  ––  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall  
5ª SÉRIES 

 Jogos e 
esporte: 
competição e 
cooperação 

 Organismo 
humano, 
movimento e 
saúde. 

 Esporte 

 Atividade 
rítmica 

6ª SÉRIES 

 Esporte 
atividade 
rítmica 

 Organismo, 
movimento e 
saúde. 

 Ginástica 

 Luta 

7ª SÉRIES 

 esporte  

 luta 

 Organismo 
humano, 
movimento 
e saúde. 

 ginástica 

 Atividade 
rítmica 

8ª SÉRIES 

 luta 

 Atividade 
rítmica 

 esporte 

 

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  ––  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  
     1ª SERIE  

 esporte 

 corpo, saúde e 

    2ª SERIE 

 ginástica corpo, 
saúde e beleza 

  3ª SERIE 

 luta, atividade rítmica, 
ginástica e esporte 
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beleza 

 ginástica 
 

 contemporaneid
ade 

 mídias 

 corpo, saúde e beleza 

 contemporaneidade 

 lazer e trabalho  

 

 

 

V – PLANOS DE TRABALHO DOS DIFERENTES NÚCLEOS  

 Núcleo de direção 

 

 - Objetivo: 

 Organizar as atividades de planejamento no âmbito da Unidade Escolar. 

 Participar da elaboração do Plano de Gestão e Plano Escolar. 

 Avaliar e executar o Plano de Gestão homologado. 

 Assegurar o cumprimento da legislação em vigor, bem como diretrizes e 

normas da administração escolar. 

 Assegurar a inspeção de bens patrimoniais. 

 Coordenar a elaboração de projetos de execução de trabalhos de interesse 

para a aprendizagem. 

 Representar a Unidade Escolar em todas as instâncias.  
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- Atividades: 

 Promover atividades abertas à comunidade e participar das atividades 

organizadas na comunidade; 

 Participar de reuniões e cerimônias; 

 Aplicar a legislação; 

 Convocar e participar de reuniões com membros do processo educacional. 

 Convocar e participar de reuniões para este fim.  

 Acompanhar o desenvolvimento do plano ao longo do período. 

 Verificação de fichas de bens patrimoniais. 

 O núcleo de direção da escola é o centro executivo do planejamento, 

organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. 

 Integram o núcleo de direção o diretor de escola e o vice-diretor. 

 A direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir: 

 A administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

 O cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidas; 

 A legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida  escolar dos alunos; 

 Os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos; 

 A articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 

 As informações aos pais ou responsável sobre a freqüência e o rendimento 

dos alunos, bem como a execução da proposta pedagógica; 

 A comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus-tratos envolvendo 

alunos, assim como de casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que 

estas atinjam o limite de 25% das aulas previstas e dadas. 
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 Cabe ainda à direção subsidiar os profissionais da escola, em especial os 

representantes dos diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes e 

representar aos órgãos superiores da administração, sempre que houver decisão 

em desacordo com a legislação.  

 

 

 Núcleo Administrativo 

 

 - Objetivo: 

 Manter todas as escrituras escolares e arquivos organizados. 

 Receber, registrar, distribuir e expedir correspondência, processos e papéis 

em geral. 

 Registrar e controlar freqüência do pessoal. 

 Preparar escala de férias do pessoal técnico administrativo. 

 Prestar atendimento a pessoas que tenham assunto pertinente a tratar na 

escola. 

 Cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, decisões e prazos 

estabelecidos para execução de trabalhos de responsabilidade da secretaria. 

 

 

 

 - Atividades: 

 Registro e controle de recursos financeiros; 

 Organizar livros e arquivos; 

 Filtrar necessidade e encaminhar a quem de direito; 
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Núcleo Técnico Pedagógico 

- Objetivo: 

 Coordenar as atividades de planejamento. 

 Assegurar a articulação entre as programações referentes a parte comum e 

diversificada do currículo. 

 Elaborar as programações das atividades, articulando-as com a programação 

da Unidade Escolar. 

 Prestar assistência técnica aos professores. 

 Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento da programação 

curricular. 

 Propor sistemática de avaliação. 

 Assessorar a Direção da Escola. 

 Atender pais e alunos para solucionar problemas relacionados ao processo 

educativo. 

 Coordenar os HTPCs no âmbito da Unidade Escolar. 

- Atividades: 

 Acompanhar as atividades; 

 Participar de reuniões destinadas para este fim; 

 Manter contato direto e diário com os professores; 

 Verificar a coerência entre o plano de curso e os diários de classe; 

 Fazer acompanhamento; 

 Manter contato com professores, direção e alunos. 

 Conduzir reuniões semanais; 
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O núcleo técnico-pedagógico terá a função de proporcionar apoios técnicos aos 

docentes e discentes, relativo a: 

 Elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica, 

 Coordenação pedagógica, 

 Supervisão do estágio profissional. 

 

 

 Corpo Docente 

 

 

Objetivos: 

 Participar da elaboração do Plano de Gestão e da proposta pedagógica da 

escola; 

 Elaborar e cumprir o plano de trabalho; 

 Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 Cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional; 

 Elaborar atividades de Articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
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 – Corpo Discente 

 

 

Objetivos: 

Integra o corpo discente todos os alunos da escola a quem se garantirá o livre 

acesso às informações necessárias a sua educação, ao seu desenvolvimento como pessoa, 

ao seu preparo para o exercício da cidadania e sua educação, ao seu desenvolvimento 

como pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

mundo do trabalho. 

Num clima de interação os alunos deverão respeitar os colegas, educadores e 

funcionários, assim como seus valores morais, éticos e culturais. Poderão se associar, 

elegendo seus representantes de classe e organizar-se em Grêmio Estudantil 

representativo, e assim organizados poderão liderar campanhas, projetos que visem a 

implementação desse Plano de Gestão. 
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VI – Critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do 

trabalho realizado pelos diferentes atores do processo educacional. 

 

- Avaliação Institucional 

 

A avaliação será realizada através de procedimentos internos, objetivando a análise, 

orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos 

e financeiros da escola através de instrumentos de avaliação, tais como: modelo de 

avaliação do Prêmio Nacional de Referência de Gestão Escolar, reuniões com funcionários 

a cada semestre; reunião de HTPC; reuniões de Conselho de Escola; reuniões com 

Grêmio Estudantil e alunos representantes de classe. 

A avaliação externa está em andamento os critérios e procedimentos para 

implementação na rede Estadual de Educação.  

 
 - Avaliação do Ensino-aprendizagem 

 

O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado através de 

procedimentos internos e externos. 

A avaliação externa do rendimento escolar a ser implementada pela administração, 

tem por objetivos oferecer indicadores comparativos de desempenho para a tomada de 

decisões no âmbito da própria escola e nas diferentes esferas no âmbito da própria escola 
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e nas esferas do sistema central e local será realizada pelo SAEB, Prova Brasil e 

SARESP, e servirá como critério de acompanhamento das metas a serem atingidas pela 

rede estadual ao longo da Educação, fornecendo referenciais importantes para 

monitoramento da aprendizagem, visando aferir o domínio das competências e habilidades 

básicas previstas para o término de cada série a ser avaliada. 

A avaliação interna do processo ensino aprendizagem, responsabilidade da escola 

será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um dos seus 

objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação a 

programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade 

como expectativa curricular de cada série/bimestre. 

A avaliação interna do processo de ensino aprendizagem tem por objetivo: 

 Diagnosticar e registrar os processos do aluno e suas dificuldades; 

 Possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 

 Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as 

dificuldades de fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto à 

necessidade de procedimentos paralelos de reforço e recuperação da 

aprendizagem, da classificação, promoção, retenção e reclassificação de 

alunos; 

 Orientar as atividades de planejamento e replanejamento de conteúdos 

curriculares. 

A Secretaria de Estado da Educação implementou o processo de informatização 

do Sistema de Avaliação e Freqüência, de modo a facilitar a organização administrativa da 

escola e proporcionar, aos pais ou responsáveis, a possibilidade de consulta do Boletim do 

Aluno, via Internet. 

As sínteses dos resultados registradas nos documentos escolares do aluno 

devem se constituir em referenciais objetivos das condições de aprendizagem 

apresentadas pelo aluno em seu percurso formativo, decorrentes do processo de avaliação 

a que foi submetido ao longo do ano letivo. 
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O registro das sínteses bimestrais e finais dos resultados da avaliação do 

aproveitamento do aluno, em cada componente curricular, será efetuado em escala 

numérica de notas em números inteiros de 0 (zero) a 10 (dez). 

As sínteses bimestrais e finais devem decorrer da avaliação do desempenho 

escolar do aluno, realizada por diferentes instrumentos de avaliação e de forma contínua e 

sistemática, ao longo do bimestre e de todo ano letivo. 

O Conselho de Classe e Série emitirá o parecer sobre a situação final do aluno, 

sendo que o desempenho satisfatório será com a nota igual ou superior a 5 (cinco). 

 

 

 

HISTÓRICO do IDESP 

 IDESP 

2009 

META 

2010 

IDESP 

2010 

META 

2011 

IDESP 

2011 

META 

2012 

IDESP 

2012 

META 

2013 

IDESP 

2013 

META 

2014 

IDESP 

2014 

 

 

GERAL 

diretoria 

 

 

2,82 

 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

2,54 

 

 

***** 

       

 

 

 

EF 

CICLO II 

 

 

 

2,45 

 

 

 

2,59 

 

 

 

2,15 

 

 

 

2,34 
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