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Superintendência de Educação a Distância e Continuada 

Gerência Técnico – Pedagógico de EJA 

 

EJA III – ETAPA – ENSINO MÉDIO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

                Profª. Sarah Ferreira (SRE de Aparecida de Goiânia)  

 

Introdução 

 

 Uma prática comum ao trabalhar com EJA – Educação de Jovens e Adultos é de 

associá-la ao trabalho com o ensino seriado e como o tempo de estudo é menor, logo, faz-se 

um resumo daquilo que é feito com o ensino médio seriado. 

 E há vários fatores que contribuem para este fato, entre eles a falta de material e 

orientação para o trabalho com estes alunos. 

 Por isso, esta proposta de estudarmos juntos, fazer a junção de nossa prática aos 

conhecimentos teóricos daqueles que discute a EJA. 

 O estudo da Língua se faz necessário para evitar a experiência de exclusão: 

construindo leituras de mundo, criando possibilidades de descobertas pessoais que favorecem 

o auto conhecimento e indique o lugar da palavra em sua subjetividade. É preciso reduzir a 

distância entre o aluno e a palavra, é necessário estabelecer uma cumplicidade entre ambos. 

 O curso de EJA no ensino de Língua Portuguesa deve permitir ao aluno experiência 

ativa na elaboração de textos, que se discuta o papel da expressão. 

 Um dos grandes objetivos da Educação de Jovens e Adultos é o de desenvolver as 

competências necessárias para a aprendizagem dos conteúdos escolares, quanto à de aumentar 

sua consciência em relação ao estar no mundo, ampliando a capacidade de participação social 

no exercício da cidadania. E através do estudo da linguagem pode ser desenvolvida a 

concentração, a observação e a abstração. 
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Os conteúdos e o desenvolvimento da metodologia 

 

 O aluno da EJA deve ter experiência ativa na elaboração de textos; interpretar pontos 

de vista; assimilar e criticar as coisas do mundo; anular experiências traumáticas com os 

processos de aprendizagem da leitura e da produção de textos; isto reduzirá a distância entre 

os estudantes e a palavra. 

 A discriminação lingüística é uma outra forma de exclusão provocada pela 

concentração da riqueza; para isso o professor deve: 

 Promover debates. 

 Estimular que o aluno possa falar sem se intimidar diante de qualquer interlocutor. 

 Expor com clareza e fluência temas para além da esfera cotidiana. 

 Estimular os alunos a avaliar o que o outro fala para não se deixar enganar ou para 

reformular posições. 

 Estimular a participação de exposição e palestras, entrevistas e assembléias. 

 

Deve-se estimular os alunos a serem leitores que interpretem e estes deverão cumprir a 

tarefa de decifrar, compreender, escolher, traduzir, interagir com o texto. 

Cabe ao professor de Língua Portuguesa evidenciar a riqueza de um texto literário. E esta 

literatura são criações de toque poético, ficcional ou dramático, poética, mesmo a que aparece 

nas anedotas, nos causos, nos enredos das escolas de samba, são textos literários. 

É preciso selecionar os gêneros que irão ser trabalhados e definir os tópicos de linguagem 

necessários para enriquecer a compreensão do texto. 

 

Objetivos 

 Trabalhar a concepção da linguagem (oral e escrita) como atividade social que permite 

a interação com outras pessoas. 

 Considerar que a linguagem está presente na maioria das atividades humanas. 

 Utilizar como objetivo básico de trabalho o texto e o discurso, visto que tanto os atos 

de falar e escrever, quanto os de ouvir e ler visa à compreensão de um determinado 

assunto ou informação. 

 Trabalhar a relação entre texto e contexto e entre a Língua e seus usuários, em 

situações de uso, visando o sentido e a compreensão textual. 
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 Reconhecer a variedade de modalidades e gêneros textuais, tendo como referencia 

básica – mas não única – além dos textos literários, textos jornalísticos, de informação 

e de opinião, bem como charges, tiras e publicidade de jornais e revistas, cartas e 

entrevistas, os quis representam a língua-padrão real do Brasil de hoje. 

 Trabalhar a literatura, como forma artística de reconfiguração da realidade, que se 

constitui num jogo de linguagem voltado para o prazer e a sensibilidade, mas também 

para a reflexão, promovendo a criatividade, o senso estético e formas diferentes de se 

olhar para o mundo. 

Referente aos objetivos citados, busca-se que, durante o desenvolvimento dos 

conteúdos o professor baseará numa linha de trabalho apoiado em leitura de textos, 

análise lingüística, literária e produção de textos. 

 

 Leitura 

1. Tipos de textos: dissertativo, narrativo, descritivo; (características próprias de 

cada um; inter-relação entre esses três tipos de textos). 

2. Organização do texto: coerência e coesão; paragrafação (relação e propriedades 

internas de um texto) 

3. Compreensão e interpretação de texto: as várias possibilidades de leitura; 

informações explicitas e implícitas de um texto. 

4. Gêneros: textos literários e não-literários – características de cada um deles; as 

intenções comunicativas do autor em relação aos seus leitores, tais como poesia e 

prosa, textos jornalísticos dos mais diversos gêneros (notícia, comentário, 

informação), textos didáticos, informativos, científicos; letras de música, 

propaganda, quadrinhos, charges e outros, envolvendo os três tipos de textos – 

dissertativo, narrativo e descritivo. 

 

 Análise Lingüística 

1. Aspectos fonológicos e gráficos: relações entre fonema e letra: acentuação 

gráfica, ortografia; pontuação: efeitos da pontuação na organização do sentido de 

um texto; pontuação expressiva (interrogação, exclamação, reticências, aspas). 

2. Morfossintaxe: estrutura, formação e classificação de palavras (recursos lexicais 

utilizados no texto). 

 Flexão nominal (gênero e número) e verbal (número, pessoa, modo e voz).  
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 Estruturação dos elementos lingüísticos na frase e sua relação com 

estratégias de construção do texto (paralelismo, enumeração, inversão, 

interlocução, etc). 

 Período simples e composto: relações de coerência e coesão na 

coordenação e subordinação entre os termos na oração e entre as orações; 

efeitos dessas relações na compreensão do texto (o valor das conjunções 

nos processos argumentativos da dissertação, e narrativos, na narração, 

estabelecendo entre palavras, orações e parágrafos, relações de conclusão, 

finalidade, causa, conseqüência, oposição, condição, etc.) 

 Concordância e regência verbal e nominal: estabelecimento de relações 

entre partes de um texto a partir de mecanismo de concordância e regência 

verbal e nominal. A questão das variedades lingüísticas em relação à 

questão da concordância. 

 

2.1 – Variação lingüística: reconhecimento do uso característico da linguagem própria das 

diversas regiões ou classes sociais. 

  Língua padrão/ Língua não-padrão: identificação na linguagem do texto de marcas 

que remetem ao contexto e à situação social e cultural em que o texto foi produzido 

(marcas de determinadas variedades lingüísticas, jargão, etc.) que permitam a 

construção da imagem de locutor e de interlocutor. 

  Língua falada/Língua escrita: diferença entre linguagem oral e escrita na produção e 

compreensão de textos. 

 Linguagem formal/linguagem informal: contos sociais. 

 

2.2 – Leitura: leitura crítica de textos que envolvem os estilos de época na literatura 

brasileira, no quadro amplo de nossa cultura, do período colonial aos nossos dias, abrangendo 

gêneros literários em prosa e verso. Assim, será trabalhada a competência do aluno em 

analise, interpretação e relacionar essa produção, levando em consideração, principalmente, 

os conhecimentos dos temas, dos gêneros e dos recursos lingüísticos próprios de autores e 

obras representativas dos diferentes períodos. 

 

3- Produção de texto: Trabalhar com os gêneros mais usados nas atividades escritas exigidas 

no ensino e aprendizagem: fazer relatórios, redigir cartas, defender um ponto de vista, 

descrever o funcionamento de um aparelho, descrever uma determinada situação, narrar 
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acontecimentos e fatos, produzir poemas, contos e outros gêneros envolvendo a criação 

literária. 

 

Conteúdos 

I Semestre 

 Origem da Língua Portuguesa. 

 Linguagem (Língua, fala e discurso). 

 Elementos da comunicação. 

 Funções da linguagem. 

 O sentido das palavras (denotação e conotação). 

 Fonética (letras, fonemas, alfabeto, dígrafo) 

 Ortografia I (j e g; s e z; x e ch; s, ss, ç e c ). 

 Gêneros literários (épico, lírico e dramático). 

 Conceito de literatura. 

 Textos poéticos (poema e prosa) 

 Acentuação gráfica I (sílabas tônicas e átonas) 

 Leituras diversificadas. 

 Produção de texto: bilhetes, anúncio e classificados, música, criação de 

poemas/poesias, narração, verbetes de dicionários, folhetos de rua). 

 

II Semestre 

 Acentuação gráfica II (hiato, ditongo, trema, palavras homógrafas, formas verbais, 

encontro consonantal e vocálicos) 

 Ortografia II (porque (s), onde, aonde, mau, mal, há, a más, mais, mas). 

 Figuras de linguagem. 

 Os textos narrativos em prosa: conto, crônica, romance e novela. 

 Emprego do hifem. 

 Periodização Literária (estilos de época na literatura) 

 Pontuação. 

 Etimologia (radicais gregos e latinos). 

 Formação de palavras (composição, derivação e hibridismo). 

 Trovadorismo/ Humanismo. 

 Classes de palavras: substantivo e artigo. 
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 Produção de texto: formação de diálogos, cartazes e cartões, textos descritivos e 

relatórios, comentários de noticias, editoriais, provérbios e ditos populares. 

III Semestre 

 Classes de palavras: adjetivos, numeral e pronomes. 

 Termos de oração (termos essenciais: sujeito e predicado; classificação do sujeito; 

tipos de predicado). 

 Coerência (padrões de textualidade) 

 Coesão. 

 Classicismo / Barroco. 

 Classes de palavras: preposição e interjeição. 

 Classes de palavras: verbo. 

 Arcadismo / Romantismo. 

 Frases, orações e período. 

 Produção de texto: dissertativo, debate e palestras, entrevistas, resumo e resenhas, 

quadrinhos, bulas, instruções de uso, receitas. 

IV Semestre 

 Leituras diversificadas. 

 Concordância verbal. 

 Concordância nominal. 

 Realismo / naturalismo. 

 Termos integrantes da oração (complementos, objeto direto e indireto). 

 Termos acessórios da oração (adjunto, aposto, vocativo) 

 Parnasianismo / simbolismo. 

 Regência verbal e nominal. 

 Pré-modernismo. 

 Oração e período (simples e composto) 

 Modernismo e pós-modernismo. 

 Produção de textos: narração, textos de opinião, dissertação, ofícios, circulares, 

requerimentos, tabelas e gráficos, textos de peças de teatro. 
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MATEMÁTICA 

Profª. Patrícia Araújo dos Santos (SRE de Aparecida de Goiânia) 

 

Introdução 

 

 A matemática está presente nos mais diversos campos do conhecimento humano. 

Saber aplicá-la, além de aguçar a criatividade e desenvolver as capacidades de abstração e 

raciocínio, propicia uma qualidade de vida diferenciada, pois acaba com a dependência que 

mão permite ao individuo atuar criticamente.  

 

Objetivos 

 

 A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na I e II etapa da 

EJA, possibilitando o prosseguimento dos estudos. 

 

 A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar 

aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade as novas 

considerações de acupação ou aperfeiçoamento posterior. 

 

 O aprimoramento do educando como ser humano, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico. 

 

 

Princípios Norteadores 

 Os estudos e pesquisas das últimas décadas em Educação Matemática (área do 

conhecimento que estuda a aprendizagem e o ensino da Matemática) e as práticas educativas 

bem sucedidas em sala de aula sugerem que devemos ter em mente os seguintes princípios da 

matemática. 

 A matemática é uma das mais importantes ferramentas da sociedade moderna. 

Apropriar-se dos conceitos e procedimentos matemáticos básicos contribui para a formação 

do futuro cidadão que se engajará no mundo do trabalho das relações sociais, culturais e 

políticas. Para exercer plenamente a cidadania é preciso saber contar, comparar, medir, 

calcular, resolver problemas, argumentar logicamente, conhecer formas geométricas e 

organizar, analisar e interpretar criticamente a informações. A visão da matemática como uma 
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maneira de pensar, como um processo em permanente evolução (não sendo algo pronto e 

acabado que apenas deve ser estudado), permite ao aluno, dinamicamente, a construção do 

conhecimento. Permite também que o aluno compreenda no contexto histórico e sociocultural 

em que ela foi desenvolvida e continua se desenvolvendo. 

 

 Que todos os alunos compreenda e use as idéias básicas de matemática no seu dia-a-

dia, e não apenas aqueles que têm mais afinidade com o raciocínio lógico. A Matemática está 

presente em praticamente tudo, com maior ou menor complexidade. Perceber isso é 

compreender o mundo à sua volta e poder atuar nele. E a todos, indistintamente deve ser dada 

essa possibilidade de compreensão e atuação como cidadão. Em casa, na rua, no comércio, 

nas várias profissões, na cidade, no campo, nas várias culturas, o homem necessita contar, 

calcular, comparar, medir, localizar, representar, interpretar, etc. e o faz informalmente à sua 

maneira, com base em parâmetros do seu contexto sócio-cultural. É preciso que esse saber 

informal, cultural se incorpore ao trabalho matemático escolar, diminuindo a distância entre a 

matemática da escola e a matemática da vida. 

   Numa sociedade do conhecimento e da comunicação, como será a do terceiro milênio 

é preciso que os alunos comecem a comunicar idéias, procedimentos e atitudes matemáticas, 

falando, dramatizando, escrevendo, desenhando, representando, construindo tabelas, 

diagramas e gráficos, fazendo estimativas, conjecturas e inferências lógicas, etc. Tudo isso 

trabalhando individualmente, em duplas e em pequenas equipes, colocando o que pensam e 

respeitando o pensamento dos colegas. 

 Os conteúdos devem ter relevância social, propiciando conhecimentos básicos 

essenciais para qualquer cidadão (contar, medir, calcular, resolver problemas, reconhecer 

fórmulas, compreender a idéia de probabilidade, saber tratar as informações, etc.) precisam 

estar articulados entre si e conectados com outras áreas do conhecimento, promovendo a 

interdisciplinaridade. 

 Aprender Matemática é aprender a resolver problemas. Para resolver problemas é 

preciso apropriar-se dos significados dos conceitos e procedimentos matemáticos para saber 

aplicá-los em situações novas. Assim é fundamental que tais conceitos e procedimentos sejam 

trabalhados com a total compreensão de todos os significados associados a eles. 

 Os materiais didáticos auxiliares do professor quando adequadamente utilizados 

ajudam na compreensão dos conceitos e procedimentos matemáticos. Do quadro-giz ao 

computador, incluindo o caderno de problemas, exercícios e desafios, o caderno quadriculado, 

o caderno de desenho e construções, os instrumentos (régua, esquadro, transferidor, compasso 
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e outros), livros didáticos e paradidáticos, jogos, sucata e estruturado a calculadora, os vídeos 

e CD-ROMs, todos eles, quando clareiam  idéias e ajudam o aluno a pensar e construir 

conhecimento, são fundamentais. 

 A avaliação dos objetivos traçados dos conteúdos trabalhados, dos métodos 

desenvolvidos dos materiais didáticos usados e do envolvimento e crescimento dos alunos 

precisa ser natural, continuo, com a finalidade de verificar o que não vai bem ao processo 

ensino e aprendizagem, para reorientá-lo continuamente por aproximações sucessivas. 

  

Objetivos Específicos e Conteúdos 

 

1º Semestre 

Unidade I – Estruturas Algébricas 

 Operações e propriedades dos números naturais, inteiros, racionais, reais e polinômios. 

 Mínimo múltiplo comum 

 

Unidade II – Conjunto 

 Conceito de conjunto. 

 Igualdade de conjunto. 

 Subconjunto e relação de inclusão. 

 Complementar. 

 Operações entre conjunto. 

 

Objetivos 

 Compreender o conceito de conjunto. 

 Identificar as propriedades de conjunto e relacioná-los por meios destas. 

 Operar com conjunto. 

 Conhecer os conjuntos numéricos: naturais, racionais, irracionais e reais. 

 Realizar operações nos conjuntos numéricos e conhecer as suas propriedades destas. 

 Resolver problemas. 

 

Unidade III – Relações e Funções 

 Sistema cartesiano. 

 Par ordenado e produto cartesiano. 
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 Conceitos de relações e funções 

 Domínio, contra-dominio e conjunto imagem. 

 Gráfico e função. 

 

Objetivos 

 Visualizar no sistema cartesiano os conceitos de relação e função. 

 Compreender as definições de relação e função. 

 Identificar domínio, contradomínio e imagem de funções, interpretá-los analítica e 

graficamente. 

 Reconhecer funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, crescentes e decrescentes. 

 

2º Semestre 

 

Unidade I – Função Polinomiais 

 Conceito de funções Afim e de 1º grau. 

 Gráficos de funções Afim e do 1º grau 

 Conceito de função de 2º grau. 

 Gráfico de função de 2º grau. 

 Equação e inequações de 1º e 2º grau. 

 

Objetivos 

 Resolver situações problemas que envolvam equações e inequações do 1º e 2º graus. 

 Representar graficamente as funções constantes do 1º e do 2º graus, a partir das 

propriedades de potenciação, calcular potencias e simplificar expressões em diferentes 

bases. 

 Resolver situações problema que envolva equação e inequação exponenciais. 

 Compreender as definições de função exponencial e logarítmica. 

 Representar graficamente as funções exponenciais e logarítmicas. 

 Resolver problemas. 

 

Unidade II – Função Exponenciais e Logarítmicas 

 Conceito e propriedades. 

 Conceitos de função exponencial e logarítmica. 
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 Gráficos. 

 Equações e inequações. 

 

Objetivos 

 Resolver situações-problema que envolva equações e inequações do 1º e 2º Graus. 

 Compreender as definições das funções polinomiais: constantes do 1º e 2º Graus. 

 Representar as funções polinomiais: constantes do 1º e 2º grau, a partir das 

propriedades de potenciação, calcular potencias e simplificar expressões em diferentes 

bases. 

 Resolver situações-problema que envolva equações e inequações exponenciais. 

 Compreender as definições de função exponencial e logarítmica. 

 Resolver problemas. 

 

Unidade III – Trigonometria 

 Relações trigonométricas no triângulo retângulo. 

 Ciclo trigonométrico. 

 Relações fundamentais. 

 Conceitos de funções seno, co-seno e tangente. 

 Gráficos. 

 Equações e inequações. 

 

Objetivo 

 Resolver situação problema que envolva as razões trigonométricas no triângulo 

retângulo. 

 Medir arcos e ângulos no ciclo trigonométrico. 

 Compreender as definições das funções trigonométricas seno, co-seno e tangente. 

 Resolver situações-problema que envolva equação e inequações trigonométricas. 

 Representar graficamente as funções trigonométricas. 

 Resolver problemas. 

 

3º Semestre 

Unidade I – Sistema de Equações Lineares. 

 Conceitos de sistemas de equações lineares. 
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 Sistemas de equações lineares de ordem 2 e 3. 

 Método de resolução de sistemas de equações lineares. 

 

Objetivo 

 Utilizar sistema de equações lineares para resolver situações-problema. 

 Utilizar determinantes e as equações elementares de matrizes para resolver sistemas de 

equações lineares. 

 Resolver problemas. 

 

 

Unidade II – Progressões 

 Progressão Aritmética (PA), definição, termo geral e soma dos termos. 

 Progressão geométrica (PG), definição, termo geral e soma dos termos. 

 

Objetivo 

 Compreender as definições de progressões aritmética e geométrica. 

 Aplicar as expressões dos termos gerais e das somas dos termos das progressões. 

 Resolver situações-problema que envolva progressões. 

 Utilizar porcentagens, desconto, juro simples e juros compostos para resolver 

situações-problema. 

 Resolver problemas. 

 

Unidade III – Analise Combinatória 

 Principio fundamental da contagem. 

 Fatorial de um número. 

 Permutação. Arranjos e combinações. 

 

 

Objetivo 

 Aplicar o principio multiplicativo, arranjos, permutações e combinações para 

resolver situações-problemas. 

 Analisar dados organizados em tabelas, identificando padrões estatísticos. 
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 Identificar e interpretar o comportamento de dados a partir de representações 

gráficas. 

 Comparar dados entre diferentes representações gráficas. 

 Resolver problemas. 

 

4º Semestre 

Unidade I – Geometria Plana 

 Conceito de polígonos. 

 Classificação dos polígonos. 

 Propriedades dos polígonos. 

 Áreas e perímetros de triangulo, quadrilátero e hexágono. 

 Conceito de circunferência e circulo. 

 Medidas de figuras planas circulares. 

 Relações entre círculos e polígonos. 

Unidade II – Geometria espacial. 

 Conceitos de poliedros 

 Volume e área de superfície de prismas e pirâmides. 

 Conceitos de corpos revolução. 

 Volume e área de superfície do cilindro, cone e da esfera. 

 

Objetivo 

 Observar formas planas e espaciais. 

 Compreender os conceitos de polígono, circunferência, poliedro e sólido de revolução. 

 Calcular áreas e perímetros de polígonos e circunferências. 

 Resolver situações-problemas que envolva formas planas e espaciais. 

 Interpretar analítica e graficamente ponto, reta e circunferência. 

 Identificar, diferenciar e descrever as principais cônicas, parábola, elipse e hipérbole. 

 Utilizar as equações analíticas das retas, circunferências e cônicas. 

 Resolver problemas. 

 

Unidade III – Números complexos. 

 Conjunto dos números complexos. 

 Potencias da unidade imaginária i. 
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 Resolução de equações empregando a unidade imaginária. 

 Forma algébrica de um número complexo. 

 Operações com números complexos. 

 

Objetivo 

 Compreender a funcionalidade dos números complexos. 

 Conhecer o conjunto dos números complexos. 

 Realizar operações no conjunto dos números complexos e conhecer suas propriedades. 

 Representar geometricamente os números complexos – Plano Cartesiano. 
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GEOGRAFIA 

Profº Marcelo dos Santos Zorzetti (SRE de Aparecida de Goiânia) 

 

Introdução  

 

 O ensino e a aprendizagem de Geografia sofreram importantes mudanças de 

significado. Ensinar é mais do que informar, é construir significado. Aprender é mais que 

memorizar informações, é desenvolver a capacidade de observação, comparação, análise e 

reflexão, estabelecendo ralações, entre o objeto a conhecer e a informação apresentada. 

 Na leitura geográfica da realidade em que vivem, os alunos devem ser estimulados a 

considerar as diferentes ações sociais e culturais, sua dinâmica social e espacial, os impactos 

naturais que transformam o mundo, e as marcas que identificam os diferentes lugares. 

Conhecimentos oriundos da experiência pessoal dos alunos, do senso comum, da produção de 

especialista ou da pesquisa sobre tecnologia e ciência contribuem para essa leitura processual, 

que propicia a construção e a reconstrução dos conhecimentos geográficos. Cabe ao professor 

orientá-los nesse processo de reflexão que envolve noções e conceitos centrais da Geografia, 

como: lugar, região, território, escala geográfica, paisagem e mobilidade sócio espacial. 

 Além disso, é necessário escolher recursos didáticos que possibilitem uma reflexão 

conjunta do professor e dos alunos: 

 

 Sobre os diferentes usos do espaço por diferentes personagens e grupos que ocupam e 

ocuparam os diversos lugares; 

 Que procure responder como, por que e para que os diferentes grupos culturais ou os 

sujeitos e desfrutam dos objetos, técnicas e sistemas de ações em sua época; 

 Que possibilite ainda desvendar os pressupostos teóricos que cada autor dos textos, 

imagens e materiais utilizados têm sobre o espaço. 

 

Os alunos de EJA são cidadãos com direitos civis, sociais e políticos garantidos por lei. 

Portanto, devem ter possibilidade de refletir sobre a realidade, repensa-la coletivamente, 

repudiar as injustiças e exigir a reavaliação de direitos. 

Ao estabelecer as vezes do conhecimento geográfico em EJA, deve-se: 

 Discutir as ações sociais, culturais e ambientais em diferentes espaços; 
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 Considerar os espaços de vivencia do aluno; 

 Por meio disso, incentivar a reflexão sobre o cumprimento de alguns direitos 

garantidos por lei e sobre a conquista de outros. 

 

A reflexão sobre os direitos deve possibilitar que se aprofunde o compromisso das ações 

individuais com: 

 O direito ao uso de recursos da natureza, garantindo a conservação e a preservação 

daqueles considerados essenciais; 

 O direito de preservar costumes importantes que identificam um grupo social; 

 O direito de se reunir em diversos espaços para tomar decisões coletivas; 

 O direito de garantir a vida e outros. 

 

Em EJA, o processo de aprendizagem e de domínio da habilidade escrita pode ocorrer de 

forma lenta e gradual e apresentar-se mais penoso do que os alunos imaginavam. Por isso, 

a preocupação central do professor deve ser a de manter a motivação dos jovens e adultos 

para aprender Geografia e desenvolver um conjunto de habilidades necessárias para seu 

melhor aproveitamento. 

Em EJA, o processo de procedimentos e ações do professor poderá facilitar o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita pelos alunos de EJA, contribuindo 

também para sua motivação: 

 

 Lançar mão de recursos visuais diversificados, solicitando que os alunos se expressam 

sobre os temas abordados oralmente, por intermédio de desenho, da escrita ou por outros 

meios; 

 Selecionar textos objetivos e não muito longos que apresentem os conceitos e as 

análises geográficas apropriadas; 

 Utilizar textos que apresentem clareza de argumentos e estejam bem exemplificados; 

 Evitar o uso de textos que simplifiquem a análise geográfica ou que empobreçam o 

significado dos conceitos e categorias próprios da área; 

 Sensibilizar os alunos, usando imagens ou outros recursos representativos, antes de 

discutir ou fazer leitura de textos que expressem idéias, conceitos e categorias mais 

específicos da Geografia; 
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 Polemizar sobre as imagens, fazendo um levantamento sobre os conhecimentos sócio 

espacial que os alunos possuem, para verificar o aproveitamento desses recursos; 

 Usar textos ilustrados com imagens e mapas nítidos, em escala adequada, que 

permitam boa visualização para o melhor aproveitamento desses recursos; 

 Selecionar imagens e mapas que tenham relação com o assunto tratado no texto; 

 Propor atividades desafiadoras (problematizadoras) que visam ir além da simples 

transcrição de trechos ou informações de textos, estimulando os alunos a comparar e 

correlacionar informações, ordenarem os acontecimentos, elaborar pequenas explicações; 

 

Nas atividades realizadas com a utilização de textos, o professor deve organizar 

situações que possibilitem aos alunos desenvolverem os seguintes conteúdos procedimentais: 

 Observar e interpretar o título e o enunciado dos textos e atividades, seguindo e 

aplicando corretamente as orientações, demonstrando autonomia em relação a esses 

procedimentos; 

 Expressar compreensão global do tema, localizando informações e idéias centrais, 

interagindo com diferentes modalidades de textos; 

 Elaborar explicações próprias, aplicando corretamente os conceitos e categorias 

geográficas; 

 Produzir textos coerentes que transmitam idéias próprias, de forma clara e objetiva, 

desenvolvendo um modo de pensar e raciocinar geograficamente. 

 

A geografia, em conjunto com as disciplinas, deve proporcionar ao aluno a integração 

e maior aproximação entre realidades próximas e distantes, fornecendo-lhe uma visão mais 

completa do espaço, da sociedade, da cultura e das relações sociais – conjunto que conforma a 

vida humana e que é organizado, construído, destruído, transformado e reconstruído pelo 

processo histórico. 

 

Conteúdo 

1º Semestre 

 

Unidade I – A Geografia Política do Mundo Atual 

 A regionalização do Espaço Mundial 
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Unidade II – O Brasil no contexto internacional 

 

 Brasil: país subdesenvolvido industrializado. 

 

2º Semestre 

Unidade I – A Política Energética Mundial 

 

 A importância das fontes de energia. 

 

Unidade II – A população Mundial e a Brasileira 

 O processo de urbanização da humanidade. 

 A urbanização nos países desenvolvidos. 

 A urbanização nos países subdesenvolvidos. 

 Estrutura da população no Brasil e no mundo. 

 

3º Semestre 

Unidade I – A agricultura Brasileira 

 Estrutura fundiária. 

 Relações de produção e de trabalho. 

 Movimentos sociais no campo 

 

4º Semestre 

Unidade I – A Apropriação da natureza pela Sociedade e a Questão Ambiental no Brasil e no 

Mundo 

 O domínio morfoclimáticos. 

 A questão ambiental. 

 Problemas ambientais nos grandes centros urbanos. 

 Problemas ecológicos do meio rural. 

 Biodiversidade e consciência ecológica. 

 As representações gráficas do espaço. 
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HISTÓRIA 

Profº Marcelo dos Santos Zorzetti (SRE de Aparecida de Goiânia) 

 

Introdução  

 

   A importância do ensino de história na Educação de Jovens e Adultos remete a duas 

questões básicas: 

 A primeira refere-se à posição ocupada por essa modalidade de educação no 

âmbito das políticas educacionais e no próprio contexto escolar ao longo da 

historia da educação brasileira; 

 A segunda exige compreender como, para essa modalidade de educação, 

construiu-se (ou não) uma especificidade de objetivos, conteúdos e métodos 

para o ensino de História, nas relações entre esse ensino, a instituição escolar e 

a sociedade. 

 

Os novos desafios lançados apontam para a necessidade de refletir sobre a 

especificidade da educação de jovens e adultos em suas relações com a história da área e a 

educação como ponto de partida para a construção de mudanças para o ensino de História 

em EJA. 

É necessário que os professores da EJA questionem as visões tradicionais do ensino 

de História e da própria educação de jovens e adultos. E que, com seus alunos, busquem 

entender a complexa realidade do mundo atual, procurando incentivá-los à participação 

social como cidadãos ativos em suas comunidades. O ensino de História tem muito a 

contribuir para o resgate dos valores humanísticos que vem sendo continuamente 

desvalorizados no atual contexto das sociedades capitalistas. O ensino de História deve 

contribuir para que jovens e adultos possam estabelecer a inserção de suas identidades 

individuais nesses complexos contextos históricos, sociais e culturais, compreendendo 

suas diferentes temporalidades. 

Pretende-se que o ensino de Historia contribua para que os jovens e adultos possam 

desenvolver suas capacidades, visando atingir os objetivos relacionados a seguir: 

 

 Estabelecer relações entre a vida individual e social, identificando relações 

sociais em seu próprio grupo de convívio, na localidade, na região e no país, 

relacionando-as com outras manifestações, em outros tempos e espaços. 
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 Situar acontecimentos e localizá-los em uma multiplicidade de tempos. 

 Reconhecer que o conhecimento histórico é parte do conhecimento 

interdisciplinar. 

  Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias 

coletivas. 

 Questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis soluções, 

conhecendo formas políticos institucionais e organizações da sociedade civil 

que permitam sobre a realidade. 

 Dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, 

aprendendo a observar e colher informações de diferentes paisagens e 

registros escritos, iconográficos, sonoros e materiais. 

 Valorizar o patrimônio sócio-cultural e respeitar a diversidade social. 

 Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e povos, como 

condições para fortalecer a democracia, respeitando-se as diferenças e 

lutando contra as desigualdades. 

 

Concluindo, pretende-se que a contribuição da História na educação de jovens e 

adultos seja mobilizar os alunos e professores para transformarem o processo de ensino e 

aprendizagem em um momento de crescimento e de resgate do prazer de conhecer e 

compreender o mundo e a sociedade em que vivem buscando ativamente alternativas 

individuais e coletivas de melhorias das condições sociais. 

 

SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

 

A intenção aqui não é direcionar as atividades desenvolvidas pelo professor em 

Educação de Jovens e Adultos, mas sim, proporcionar artifícios que possam facilitar o 

desenvolvimento diário de sua pratica pedagógica, enriquecimento e proporcionando uma 

maior integração entre educador e educando. 

 

Utilização de Documentos: 

 

A utilização de documentos como recurso de aprendizagem tem merecido destaque 

por duas razões básicas: por permitir a superação das dicotomias entre ensino e pesquisa, 
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teoria e prática, e por estimular reflexões sobre a natureza do método histórico em sala de 

aula. 

Ao orientar a análise de um documento, o professor precisa considerar o momento 

histórico em que ele foi produzido, procurando compreendê-lo dentro de seu contexto. 

       Para isso, deve, na medida do possível, levar em conta: 

 

 Tipo de documento (carta, artigo de jornal, legislação, imagem, entrevista, 

arquitetônico etc.); 

 O tempo e o espaço em que foi produzido; 

 A(s) biografias (a) de seu (s) autor(s); 

 O(s) autor (es) no contexto de sua época; 

 Sua finalidade, ou seja, a quem se destina (às autoridades, ao público em 

geral, a um núcleo familiar etc.); 

 Seu conteúdo; 

 As conclusões a que a análise permite chegar, considerando o que está 

subjacente no documento, pois, qualquer documento expressa em seu 

“silêncio”, nos temas que não enfoca, informações tão importantes quanto as 

que são explicitas. 

 

Em geral, os jovens e adultos com escolarização defasada tem dificuldades nas 

aprendizagens que se apóiam apenas na linguagem escrita, inclusive porque seu cotidiano é 

repleto de imagens, principalmente as visuais. Portanto, um recurso de ensino valioso é o uso 

de diferentes linguagens: entre elas, a análise de gravuras é uma atividade muito motivadora e 

interessante nas salas de EJA. A partir desse estudo os alunos podem começar a refletir 

criticamente sobre as imagens disponíveis e conhecer outras fontes utilizadas pelos 

historiadores, além dos documentos escritos. 

 

Utilização de Documentários e Filmes: 

A história sempre foi um importante celeiro de assuntos para a indústria cultural. 

Ultimamente o cinema, e mais recentemente a tevê, tem utilizado amplamente temas 

históricos com uma inovação: o apuro estético e o cuidado dispensado à reconstituição 

histórica do período enfocado. Cenários, figurinos, objetos da vida cotidiana, assim como 

explicações sobre acontecimentos históricos que surgem na fala dos personagens denotam a 
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preocupação com um maior grau de fidelidade na descrição das condições de vida do passado. 

É como se a abordagem e os temas da história das mentalidades, do cotidiano e da história 

social vista de baixo, a partir do cotidiano das pessoas comuns, conferisse maior 

verossimilhança à trama. 

O professor que pretende fazer uso deste artifício precisa estar preparado para 

estabelecer diversas relações entre a história e o filme ou documentário. Isto pode ser feito em 

três diferentes dimensões: 

 Obter alguns conhecimentos sobre a história do cinema, sobre a linguagem 

cinematográfica e as técnicas de filmagem; 

 Conhecer algumas das possíveis relações entre o cinema e a História, ou 

como em determinados momentos históricos o cinema respondeu a 

expectativa da sociedade, atendeu a demandas sociais ou criou-as; 

 Explorar como os temas propriamente “históricos” foram tratados no cinema 

ao longo do tempo. 

 

A abordagem de um filme como documento permite explorar suas múltiplas 

dimensões: 

 Suas relações com a história da época retratada; 

 O diálogo com as outras obras cinematográficas que abordaram o assunto; 

 As conexões com o momento de produção do filme. 

 

Todas estas múltiplas possibilidades em se trabalhar com este recurso visual podem 

facilitar o trabalho do professor e ao mesmo tempo proporcionar aos alunos uma abordagem 

diferenciada quanto ao conteúdo abordado. 

 

 CONTEÚDO 

 

1º Semestre 

1- Sobre a origem do homem 

 Mitos e explicações religiosas. 

 Teoria científica: Darwin no contexto do século XIX 

 Descobertas recentes da ciência. 
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2- Homem e pré-história: natureza e cultura. 

 Grupos humanos da pré-história: Ásia, África, Europa e América. 

 Revolução neolítica e aparecimento das aldeias. 

 

3- Antiguidade e as civilizações. 

 Desagregação das comunidades primitivas, aparecimento da propriedade privada e 

classes sociais e formação do Estado (idéia de governo centralizado). 

 Grandes Civilizações do Oriente: Índia, China, Egito, Mesopotâmia, Pérsia, 

Feníncia, Palestina. 

 Civilizações do Mediterrâneo: Creta, Macedônia, Grécia e Roma. 

 

4- Mundo Medieval. 

 Reinados bárbaros e império romano no Ocidente. 

 Vida rural e feudalismo: sociedade e trabalho. Relações sociais e de trabalho: 

senhores e servos, suseranos e vassalos, reis e senhores feudais. 

 Descentralização do poder da igreja cristã. Heresias e conflitos de religião. 

 Império Bizantino e império Árabe: expansão do islamismo. 

 Império da América: maias, Astecas e Incas. 

 

2º Semestre 

 

5- Mundo Moderno: a Europa em transformação. 

 Renascimento comercial e urbano. Surgimento da burguesia. Formação dos 

Estados Modernos. 

 Humanismo e renascimento artístico e cultural. Reforma protestante e contra-

reforma. 

 Aventura européia nos mares e as descobertas: encontros entre os europeus e os 

“outros”: novas terras, novos mares e populações desconhecidas da América, 

África e Oriente. 

 Conquista e desestruturação das populações indígenas da América (e do Brasil) e 

da África. 
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6- Mundo Moderno: a colonização da América e a política mercantilista. 

 Espanha e o sistema colonial na América: política, economia, sociedade e cultura. 

 Exploração do ouro e da prata; escravidão indígena. 

 Portugal e o sistema colonial no Brasil: política, economia, sociedade e cultura. 

 Escravidão negra e a exploração agrícola. 

 Crise do domínio português. União e invasão holandesa. 

 Ouro e ocupação do sertão brasileiro: Minas Gerais, mato Grosso e Goiás. 

Sociedade e cultura da mineração. Escravidão nas minas e conflitos com os 

índios. 

 Mineração e conjuntura européia. Ouro, impostos, fiscalização e revoltas. 

Conjuração mineira e conjuração baiana. 

 Inglaterra e a formação das 13 colônias da América do Norte no século 

XVII. 

 

3º Semestre 

7- Passagem do Mundo Moderno para o Mundo Contemporâneo. 

 Revolução industrial inglesa e a expansão para o mundo. Nova ordem econômica e 

social. 

 Decadência do antigo regime e as idéias iluministas na Europa e nas colônias 

americanas. 

 A independência das 13 colônias da América do Norte. A república americana e os 

“Direitos dos Cidadãos”. 

 Independência das colônias espanholas na América e fragmentação política do 

continente. 

 Família real no Brasil: abertura dos portos e os tratados econômicos. Revolução 

Pernambucana. Emancipação política do Brasil e a presença inglesa no Brasil. 

Confederação do Equador. 

 

8- Brasil imperial e a passagem para a república. 

 Primeiro reinado: D. Pedro I e a Primeira Constituição Brasileira 

 Período regencial e as revoltas regionais. A maioria de D. Pedro II. 

 Segundo Reinado: o café e a escravidão negra. O fim do tráfico negreiro. A 

imigração e a industrialização. 
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 Abolição dos escravos e proclamação da República. O poder das oligarquias 

regionais. 

 Coronelismo e trabalhador rural. 

 

4º Semestre 

9- Expansão e crise do sistema capitalista. A era do Imperialismo. 

 Nacionalismo: unificação alemã e italiana. Expansão industrial e liberalismo. 

Neocolonialismo: disputas pelo domínio de regiões da Ásia e África. 

 Expansão dos Estados unidos e a conquista do Oeste americano. 

 Mundo em guerra: Primeira Guerra Mundial. Revolução russa. Nazismo e 

fascismo e Segunda Guerra Mundial. 

 Crise econômica de 1929. 

 

10- Brasil da Segunda República e o mundo Pós Guerra. 

 Governo de Getulio Vargas: Estado Novo, desenvolvimento industrial, 

movimentos populares e trabalhistas. 

 Marcha para o oeste e ocupação do interior do Brasil no governo de Getúlio 

Vargas. 

 Construção de Goiânia e o impacto sobre Goiás. 

 Guerra Fria. Descolonização. 

 Populismo e desenvolvimento: governo de Juscelino Kubitschek. Construção de 

Brasília e modernização do Brasil. 

 Governos militares. A abertura política. 

 

11- O Brasil e o Mundo no início do século XXI. 

 Nova República e a Constituição de 1988 – a “Constituição cidadão”. 

 Brasil e Nova ordem mundial: mundo globalizado – conquistas e problemas. 

 Consciência dos deveres do cidadão. A consciência em relação ao meio ambiente. 

O respeito pela diversidade cultural. A reivindicação dos valores da ética. 
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BIOLOGIA 

Profª. Valéria de Lima Jardim (SRE de Aparecida de Goiânia) 

 

1- Introdução  

 

   A Educação de Jovens e Adultos está pautada por um contexto de profundas 

mudanças na sociedade. Diante do crescimento de produções tecnológicas e cientificas, e 

também das interferências históricas, políticas e culturais, a educação permanente se fez 

necessária para formar e preparar discentes para a vida cidadã. O acesso ao mundo 

tecnológico e cientifico deixou de ser algo improvável, já que Ciência e Tecnologia fazem 

parte do nosso cotidiano e é através desses conhecimentos que buscamos o 

desenvolvimento sustentável priorizando a qualidade de vida. 

 A aprendizagem dentro dos moldes da escola tradicional está, em muitos casos, 

condicionada aos conteúdos dos livros didáticos, onde o aluno aprende de forma 

sistemática e com finalidade de alcançar sucesso em provas e vestibulares. Sabe-se que os 

discentes de EJA possuem características diferenciadas aos dos discentes do ensino 

regular, já que boa parte se encontra inserida no mercado de trabalho e são de idade mais 

avançada. Baseado nesse público, o enfoque principal da EJA é de proporcionar uma 

aprendizagem significativa, onde a educação não se limita em conteudos escolar, mas se 

preocupa com a participação social, a vida familiar, a cultura local, a saúde e a qualidade 

de vida. Alem disso, pode-se afirmar que esta modalidade de ensino procura promover a 

racionalidade e levar o conhecimento cientifico, não como algo longe de sua realidade, 

mas como solução para os problemas diários. 

 A tarefa de mostrar ao aluno que ciência está diretamente ligada ao seu dia-a-dia deve 

ser feita de forma cuidadosa, pois o “saber cientifico” nem sempre condiz com o 

conhecimento que o aluno traz consigo. É necessário que o docente saiba produzir 

conhecimento sem alterar as convicções dos seus discentes, respeitando seus valores 

morais e culturais. 

 

2- Objetivos  

 

 Em Ciências Naturais a EJA possui objetivos específicos, uma vez que os discentes 

devem compreender a existência de relações entre os seres vivos e apreender que a ciência 
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está diretamente ligada ao cotidiano social. Dentro dessa perspectiva, é possível destacar os 

seguintes objetivos: 

1. Compreender que Ciência é um processo de produção de conhecimento e uma 

atividade humana, associada a aspectos de ordem socioeconômica, política e cultural; 

2. Perceber que a natureza é dinâmica. O ser humano é o agente de 

transformações; 

3. Identificar as relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia, 

condições de vida e evolução histórica. Compreender a tecnologia como meio de suprir as 

necessidades humanas e ser capaz de avaliá-la; 

4. Compreender a saúde, tanto no plano individual como no plano coletivo, de 

forma ampliada, envolvendo saúde física, mental, bem-estar social e saúde sanitária; 

5. Identificar problemas, elaborar perguntas sobre eles e pensar em hipóteses 

sobre suas causas e as possíveis soluções; 

6. Saber utilizar os conceitos científicos básicos. Promover a aprendizagem 

significativa, evitando memorização de definições; 

7. Saber combinar e relacionar as informações de leitura, observação e 

experimentações, a fim de produzir textos enriquecidos e poder discuti-los coletivamente; 

8. Valorizar o trabalho em grupo, pois estes permitem e estimulam o confronto de 

explicações e argumentos, possibilitando abertura de novas opiniões. 

 

3- Base Curricular 

 Para contemplar os objetivos propostos, o docente de EJA deve se desprender dos 

conteúdos do ensino sistematizado e ousar na experimentação de novos conteúdos, novas 

técnicas e recursos. Os conteúdos principais estão organizados em eixos temáticos – 

Terra- Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, Tecnologia e Sociedade – cuja 

função é articular conteúdos adicionais, a partir dos quais o docente desenvolve temas de 

trabalho. Dessa forma, a proposta curricular levanta a importância de se trabalhar 

conteúdos complementares, chamados de temas transversais, pois são essenciais para a 

formação da consciência cidadã. A organização dos conteúdos deve ser analisada pelo 

docente considerando a realidade de cada turma, ou seja, de acordo com a necessidade de 

formação e de preparação dos discentes. Os temas transversais propostos são: 

1. Meio Ambiente – Promover a educação ambiental em todos os eixos temáticos. 

Reconhecer que o ser humano é parte integrante da natureza e discutir as bases do 

desenvolvimento sustentável e as suas implicações; 
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2. Saúde – Ressaltar a importância de reconhecer e promover os recursos para o 

bem estar e a saúde dos indivíduos da comunidade escolar. Estudar as questões relativas ao 

corpo e ao auto conhecimento corporal; 

3. Orientação Sexual – Discutir o corpo e a sexualidade humana dentro da 

perspectiva de valores, crenças e comportamentos; 

4. Trabalho e Consumo – Reconhecer os processos de inserção no mercado de 

trabalho, identificando problemas e soluções. Conhecer os direitos legais do trabalhador e do 

consumidor e relacionar consumo / sustentabilidade e consumo/saúde; 

5. Pluralidade Cultural – Entender a diversidade cultural como direito dos povos e 

dos indivíduos e fatos de fortalecimento da democracia; 

6. Ética – Trabalhar o respeito à vida. Questionar o uso inadequado da ciência e 

da tecnologia. 

 

Algumas orientações devem ser levadas em conta pelos docentes de EJA. Os 

conteúdos escolhidos precisam ser relevantes para os alunos sob três pontos de vista: social, 

cultural e cientifico. Portanto, quando da seleção dos conteúdos a serem trabalhados, o 

docente necessitará conhecer seus alunos e suas relações familiares e sócio-profissionais. As 

informações iniciais e a constante observação das características dos discentes tornarão o 

trabalho do docente mais fácil. É fundamental valorizar o universo cultural dos discentes e 

tentar assegurar que eles atinjam sucesso na aprendizagem, não de sucesso como acerto total, 

mas como progresso na superação das dificuldades. Levando em conta que a compreensão de 

alguma coisa nunca é absoluta e pode comportar variante – a própria ciência não é um 

conhecimento acabado, nunca está completamente “certa’ – é importante que todos os 

estudantes, principalmente os menos autoconfiantes, tomem consciência de seus progressos e 

sejam encorajados a continuar a estudar”. 

 

3.1- Sugestão Curricular 

Conforme consta da Resolução do Conselho Estadual de Educação – CEE – nº. 260 de 

18 de novembro de 2005, a EJA divide-se em três etapas distintas, sendo a segunda etapa a 

mais longa, compreendida em seis semestres. Para esta etapa são feitas algumas observações 

quanto ao currículo: 

 1º Semestre 

 Seres Vivos 

 Origem da vida. 
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 Caracteres dos seres vivos. 

 Composição dos seres vivos. 

 A célula e suas estruturas. 

 Divisão celular. 

 Noções de embriologia. 

 Os tecidos e sua organização. 

 

OBSERVAÇÃO: Quando se fala de Origem da vida é importante que o professor faça a 

distinção entre ciência e religião, para que o conteúdo não incomode a alguns alunos. Em 

relação à Célula, por ser de difícil visualização, é interessante que o professor trabalhe com 

materiais para montar esquemas celulares, como; macarrão de diferentes tamanhos e formas, 

massa de modelar ou quebra-cabeça em EVA. O conteúdo de embriologia pode ser uma 

oportunidade para ser discutido assuntos referentes ao tema transversais orientação sexual. 

 

2º Semestre 

 Diversidade dos Seres Vivos; 

 Nomenclatura e taxonomia biológicas. 

  Os Vírus 

  Reino Monera. 

  Reino Protista. 

  Reino Fungi. 

  Classificação dos seres vivos – Filos Porífera, Cnidária, 

Platelmintes, Nematoda, Molusca, Annelida, Arthopoda, 

Equinodermata e Chordata. 

 Fisiologia Animal – Digestão, Circulação, Respiração, Excreção, 

Coordenação e Reprodução. 

  Vegetais avasculares. 

  Vegetais vasculares. 

 Desenvolvimento e movimento vegetal. 

 

OBSERVAÇÃO: É importante que o docente mescle teoria e prática, quando possível, para 

trabalhar esses conteúdos, pois quanto mais recursos e materiais didáticos tiver a aula e se 

usados adequadamente, melhor é a aprendizagem do aluno. É pertinente valorizar seres vivos 

do nosso ecossistema; o cerrado é muito rico em diversidade animal e vegetal. O aluno 
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compreende melhor os processos de conservação e preservação quando conhece a importância 

do ecossistema. 

 

 

3º Semestre 

 Genética: 

 Aspectos gerais da Genética. 

 Alterações fenotípicas. 

 Os trabalhos de Mendel. 

 Alelos Múltiplos. 

 Pleiotropia e interação Genética. 

 Linkagem e herança ligada ao sexo. 

 Freqüência gênica nas populações. 

 

 Evolução: 

 A evolução dos Seres Vivos. 

 O neodarwinismo. 

 

 OBSERVAÇÃO: A Genética Moderna é um complemento importante da Genética Clássica. 

Por isso, é necessário acrescentar os conteúdos de mutações, clonagem e suas implicações. 

Testes de DNA, Biotecnologia (melhoramento e Aconselhamento Genético) e Genoma 

Humano. A Evolução dos Seres Vivos é um assunto que deve ser trabalhado com muito 

critério, pois pode gerar conflitos que envolvem valores religiosos. É sugerido que o professor 

comente exemplos comprovados de evolução dos seres vivos contextualizado com o aluno. 

 

4° Semestre 

 Ecologia 

 Conceito. 

 Relações no meio biótico. 

 Fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. 

 Ciclos biogeoquímicos. 

 Dinâmica de populações. 

 Biomas terrestres. 

 As sucessões e os desequilíbrios ecológicos. 
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 Programa de saúde: 

 Classificação das doenças. 

 Nutrição e doenças. 

 Doenças virais. 

 Doenças bacterianas. 

 Doenças provocadas por protozoários. 

 Doenças provocadas por platelmintos e nematelmintos. 

 

OBSERVAÇÃO: O tema Ecologia é uma excelente oportunidade para a discussão do tema 

transversal Meio Ambiente. Podem ser abordados diversos assuntos relacionados: reciclagem, 

poluição, importância ecológica, desenvolvimento sustentável e preservação. O conteúdo de 

programa de Saúde, que é também um tema transversal, deve contemplar profilaxia, 

sintomalgia, modo de transmissão e tratamento das doenças trabalhadas. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Profª Renata Daris (SRE de Aparecida de Goiânia) 

 

Introdução 

 O conhecimento de línguas estrangeiras torna-se imprescindível para desenvolver e 

ampliar as possibilidades de acesso ao conhecimento cientifico e tecnológico produzido. Para 

exercer a cidadania, é necessário comunicar-se, compreender, saber buscar informações, 

interpreta-las e argumentar. 

 A aprendizagem de línguas estrangeiras, compreendida como um direito básico de 

todas as pessoas é uma resposta a necessidades individuais e sociais do homem 

contemporâneo. A língua estrangeira permite o acesso a uma ampla rede de comunicação e à 

grande quantidade de informações presentes na sociedade atual. 

 Uma importante contribuição da Língua Estrangeira na escola é assim, ajudar a 

interpretar o quadro político e social composto pela mídia, bem como a compreender tanto as 

culturas estrangeiras quanto à própria cultura, com as diferentes formas de expressão e de 

comportamento. 

 O ensino de Língua Estrangeira tem, portanto um papel importante na formação 

interdisciplinar dos alunos jovens e adultos, permitindo que ampliem a compreensão do 

mundo em que vivem, reflitam sobre ele e possam nele intervir. 

 Para aquisição de novos saberes, o professor deve valorizar os conhecimentos prévios 

dos alunos a partir daí eles poderão construir concepções mais elaboradas, sistematizadas pelo 

trabalho escolar. 

 Especificamente no contexto da EJA, o ensino de Língua Estrangeira amplia as 

possibilidades de ascensão profissional, as opções de lazer, o interesse pela leitura,  pela 

escrita e a percepção da escola como um contexto para a constituição da identidade do aluno. 

 A escola atua como espaço para a constituição da identidade, ao ajudar o aluno a se 

perceber como integrante de uma comunidade lingüística. 

 O aluno tem a chance de participar da elaboração conjunta do conhecimento, usando 

sua própria história como fonte e como objetivo de aprendizagem. A forma de compreender e 

produzir textos, em um contexto social critico mais amplo, é fundamental para seu 

desenvolvimento como cidadão. 
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 OS PROFESSORES DE EJA E O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 A opção por ensinar um item lexical ou gramático, um número ou uma técnica, e 

depois apresentar exercícios dou textos / tarefas, para verificar se os alunos são capazes de 

empregar o que lhes foi mostrado, revela a noção de que o aluno aprende por fixação, 

reprodução, repetição e imitação, sem se deparar como maiores desafios. 

 Deve-se considerar que a ênfase nas aulas expositivas que além de não criarem espaço 

para que o aluno aprenda o uso da linguagem em contextos comunicativos, revelam uma 

perspectiva de ensino e aprendizagem centrada no professor como transmissor do 

conhecimento. Isso desvaloriza a parceria entre os alunos, e entre estes e o professor, como 

um meio de aprender e aprender a aprender. 

 Os professores apontam também como importantes: 

 O uso do conhecimento prévio e de mundo dos alunos; 

 A reflexão sobre outras culturas, valores, hábitos e costumes; 

 A compreensão da função social do texto; 

 O conhecimento de diferentes tipos de texto com base em indicadores de 

organização textual; 

 A preocupação em ser compreendido e compreender, tanto na fala quanto na 

escrita; 

 O reconhecimento de que as línguas estrangeiras aumentam as possibilidades 

de compreensão e interesses de outras culturas. 

A falta de espaço reflexivo mais bem organizados e preparados, por vezes, torna 

inacessíveis ao professor as teorias que embasam suas ações e afirmações sejam de modo 

consciente, seja inconsciente. É fundamental, portanto, a discussão de como uma abordagem 

sócia interacionista da linguagem e do ensino e aprendizagem podem servir de base para um 

trabalho na EJA mais condizentes como os objetivos desse contexto específico. 

 

A PERSPECTIVA SOCIO INTERACIONAL DA LINGUAGEM 

A abordagem sócio - interacionista vê na Língua Estrangeira um meio de interação 

entre os participantes de comunidades e contextos variados. Está caracterizada a visão 

dialógica da linguagem que ocorre entre participantes do discurso situado histórica, social e 

culturalmente. 
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No caso da EJA, esse fato torna-se ainda mais relevante, pois os alunos com 

freqüência já estão inseridos no mercado de trabalho e participa de interações sociais mais 

definidas, o que gera maior necessidade de desenvolver meios adequados de agir no mundo 

pelo discurso. Quando a linguagem é tida como um conjunto de estruturas que compõem uma 

língua, e é ensinada por partes, torna-se impossível trabalhar as características contextuais que 

a tornam um instrumento essencial para atuar no dia-a-dia. 

É necessário compartilhar o processo de aprendizagem para que cada um possa utilizar 

uma nova visão. 

O foco recai sobre uma percepção de que a aprendizagem se dá dentro de contextos 

históricos, sociais e culturais, partindo do conhecimento cotidiano acumulado pelo aluno. 

Além disso, os processos cognitivos utilizados pelos alunos são vistos como constituídos 

socialmente pela interação. 

O professor deixa de ser um transmissor responsável único por tudo o que deve ser 

aprendido – passa ser o parceiro – passa a ser o parceiro encarregado de criar oportunidades 

para que os alunos possam construir seu próprio conhecimento. No ensino de Língua 

Estrangeira na EJA, essa proposta pressupõe inicialmente que a aprendizagem se dê em 

contextos sociais, históricos e culturais: assim abre espaço para que os jovens e os adultos, já 

engajados em diferentes aspectos da sociedade passam a perceber aplicabilidade e a relação 

entre o que aprendem na escola e sua importância no dia a dia. 

A nova dimensão dada ao papel do professor oferece aos alunos da EJA uma 

perspectiva diferenciada de utilização do poder. No papel de mediador do conhecimento o 

professor serve de exemplo de como usar institucional de forma que todos tenham chances e 

responsabilidades em sala de aula. 

 

OBJETIVOS DO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

As finalidades do ensino de Língua Estrangeira, compreendido como um caminho para 

a construção da cidadania e a constituição do aluno como sujeito da aprendizagem, indicam 

de que maneira os objetivos do Ensino Fundamental podem levar os alunos a identificar o 

conhecimento como meio de compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o 

caráter da Língua Estrangeira como aspecto estimulador de interesse, curiosidade, espírito de 

investigação e desenvolvimento da capacidade para compreender e comunicar-se. 

Assim, é fundamental buscar desenvolver um trabalho que permita ao aluno de 

Educação de Jovens e Adultos alcançar os objetivos gerais a seguir: 
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 Desenvolver a possibilidade de compreender e expressar oralmente e por 

escrito, opiniões, valores, sentimento e informações; 

 Entender a comunicação como troca de idéias e de valores culturais, sendo 

estimulado a prosseguir os estudos; 

 Comparar suas experiências de vida com as de outros povos; 

 Identificar, no universo que o cerca, as línguas estrangeiras que cooperam nos 

sistemas de comunicação percebendo-se como parte integrante de um mundo 

plurilíngües e compreendendo o papel hegemônico que algumas línguas 

desempenham em determinado momento histórico; 

  Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o acesso 

a bens culturais da humanidade construídos em outras partes do mundo; 

 Construir conhecimento sistêmico sobre a organização textual e sobre como e 

quando utilizar a linguagem nas situações de comunicação tendo como base os 

conhecimentos da língua materna; 

 Adquirir consciência lingüística e consciência crítica dos usos que se fazem da 

língua estrangeira que está aprendendo; 

 Ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer utilizando-a 

também como meio de acesso ao mundo do trabalho e dos estudos avançados; 

 Utilizar outras habilidades comunicativas e de modo a poder atuar em 

situações diversas. 

Partindo desses objetivos mais gerais, torna-se essencial que os professores 

considerem as representações que os alunos da EJA têm da escola da aprendizagem e de si 

mesmos. 

Um dos aspectos que o professor deve priorizar em Língua Estrangeira especialmente 

na EJA, é o trabalho de seleção e organização de informações relevantes. 

Além disso, desenvolvem nessa busca processo que lhes permitem repensar condutas 

atitudes e conceitos e por meio dessa reflexão podem começar a participar mais das 

discussões que envolvem o convívio ético entre as pessoas. Levando em conta que tudo que 

se aprende precisa ser utilizado, o professor precisa assumir alguns desafios: 

 Promover a interação de forma cooperativa dentro do grupo, entre os colegas; 

 Organizar formas de desenvolver o trabalho escolar de modo a incorporar os 

diferentes níveis de conhecimentos dos alunos e ampliar suas oportunidades de 

acesso; 
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 Partir de uma diversidade de experiências e interesses; 

 Garantir ao aluno uma experiência de construção de significado pelo domínio 

de uma base discursiva que lhe permite comunicar-se com outras pessoas por 

meio de textos orais e escrito e a possibilidade de ampliar essa base conforme 

for necessário; 

 Ajudar os alunos a confiar na própria capacidade de aprender. 

 

Em um mundo em que há uma grande massa de informações – por vezes 

contraditórias outras pouco relevantes – é necessário que o aluno aprenda a interpretá-las 

avaliá-las criticamente. 

 

RELAÇÕES ENTRE LÍNGUA ESTRANGEIRA E TEMAS TRANSVERSAIS 

Os temas transversais oferecem aos alunos a oportunidade de se apropriar dos 

conteúdos das diferentes disciplinas como instrumento para refletir sobre a própria vida e 

mudá-la. Além disso, por meio da didática, dos métodos, da organização e do âmbito das 

atividades da organização do tempo e do espaço, permitam que os estudantes vivenciem em 

sala de aulas ambientes de maior autonomia colaboração e participação social fundamentais 

para sua formação de cidadãos.   

O papel do professor consiste em adotar práticas, atitudes e posicionamentos – perante 

os eventos de sala de aula e os conteúdos ensinados – que propiciem espaços de reflexão 

critica sobre as realidades particulares dos alunos, incluindo entre seus objetivos e conteúdos 

o trabalho com os temas transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, 

Orientação Sexual, Trabalho e Consumo.  

O trabalho com os temas transversais em Língua Estrangeira, portanto, deve ser feito 

de forma integrada com os conteúdos das aulas, contribuindo para os alunos compreenderem 

que a linguagem está impregnada de valores e pode ser um instrumento para a ação mais 

efetiva e crítica no mundo. Assim os temas transversais não necessitarão de um espaço 

especial para serem discutidos mas integrarão as atividades diárias realizadas em sala de aula. 

 

Semestre – 1 

1. Personal Pronouns. 

2. Possessive Adjectives and pronouns. 

3. Reflexive and Emphasizing pronouns. 
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4. Many – Much – Few – Little. 

5. Masculine – Feminine. 

6. Also – Too – Either – Neither – Both 

7. Every – All – Each. 

8. There To Be – It is (It’s) 

Semestre – 2 

1. Plurals. 

2. Introduction to verbs. 

3. Extending the use of auxiliary verbs. 

4. Degrees of comparison. 

5. Indefinite pronouns. 

6. Relative clauses 

7. The genitive (possessive) case. 

8. Interrogatives 

Semestre – 3 

1. Adverbs. 

2. Conjunctions. 

3. Articles. 

4. Prepositions. 

5. Adjectives (degree) 

6. The simples present tense. 

7. The present continuous tense 

8. The simple past tense – The past continuous tense 

Semestre – 4 

 

1. The present perfect tense. 

2. The present perfect continuous tense – The past perfect tense. 

3. The future – The conditional (If clauses) 

4. The gerund. 

5. The imperative – The infinitive. 

6. Anomalous verbs ( the modal auxiliaries) 

7. The passive voice – The active voice. 

8. Interrogative pronouns 
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ENSINO RELIGIOSO 

Profª  Darcy Cordeiro 

 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, 

por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as 

pessoas precisam aprender a odiar e, se podem aprender a 

odiar, podem ser ensinadas a amar”. 

                                                                                       (Nelson Mandela) 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 O Ensino Religioso ao longo da história da educação brasileira apresentou-se em um 

processo evolutivo, em altos e baixos, erros e acertos, crises e estabilidades, conforme o 

momento histórico. 

Para a Educação de Jovens e Adultos, o Ensino Religioso situa-se no contexto dos 

propósitos educacionais que marcam o inicio do novo milênio. 

 Para a EJA, o Ensino Religioso não possui como ponto de partida a fé explicita, mas 

sim os Fundamentos do Fenômeno Religioso em seu cotidiano, objetivando compreender a 

busca do transcendente e o sentido da vida. Compreensão esta necessária ao desenvolvimento 

do ser humano. 

 Desta forma, solicitamos as Unidades Escolares que contemplem em sua Proposta 

Pedagógica os objetivos e conteúdos elencados neste material, e, distribua-os   nos momentos 

de planejamento e matriz curricular. 

 

1  TÓPICOS HISTÓRICOS DA ÁREA 

 

 Para entender a proposta de Ensino Religioso (E.R.), hoje, faz-se necessário destacar 

alguns tópicos históricos que mudaram a sua concepção: 

a) Período Colonial (1500-1800) – havia união entre Igreja e Estado: o E.R. era 

confessional católico e tinha por finalidade a catequese ou a cristianização de 

índios e negros. 

b) Período do Regalismo (1800-1900) – continua a união entre Igreja e Estado, o 

qual adota o Catolicismo como religião oficial. 

c) Estado Positivista (1900-1934) – separação entre Igreja e Estado que declara: 

“será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos” (Constituição de 

1891). 
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d) Período Nacionalista (1934-1945) – o E.R. é permitido, mas “...de freqüência 

facultativa e ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do 

aluno, manifestada pelos pais e responsáveis, e constituirá matéria dos horários 

nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais”, ou seja, o 

E.R. continua sendo confessional e é ministrado pelos líderes das diversas 

religiões. 

e) Estado Liberal (1946-1964) – o E.R. passa a ser componente da Educação, mas 

fora do sistema escolar, “sem ônus para os cofres públicos” (LDB, Lei 4.024/61). 

f) Ditadura (1964-1984) – em que vigorou o Autoritarismo: o E.R. “é obrigatório na 

escola, mas facultativo para o aluno”.  

g) A LDB Lei 5.692/71 – deu uma abertura ainda maior para o E.R. quando diz: “o 

ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais dos estabelecimentos oficiais de 1º e 2º graus” (Lei N. 5.692/71, Art 7º, 

Parágrafo único). (FONAPER. 1999, p. 11-18) 

h) A partir de 1985 – cresce o debate sobre o E.R., destacando-se algumas questões: 

 Como conciliar o E.R. numa sociedade democrática e pluralista? 

 Deve o Estado leigo autorizar E.R. em suas escolas? 

 Como entender o E.R.: confessional ou interconfessional? 

 Qual o objeto, quais os objetivos, quais os conteúdos do E.R. que deverão ser 

ministrados na escola (pública)? 

 Qual a formação do professor de E.R.? 

i) Depois de muito debate, é promulgada a Lei 9.475/97, que altera o Art. 33 da 

Lei N. 9.394/96 (LDB), configurando que o Ensino Religioso: 

 é de matrícula facultativa; 

  parte integrante da formação básica do cidadão; 

 constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas; 

 é assegurado o  respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil; 

 são vedadas, nas aulas de E.R., quaisquer formas de proselitismo. 

A mesma Lei declara ainda que: 

 os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 

conteúdos de E.R.; 

 e ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, 

para a definição dos conteúdos do E.R. 

Daí se deduz que o E.R.: 
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 deixa de ser confessional; 

 tem por objeto não o ensino de alguma religião, mas o fenômeno religioso, 

estudado pelas Ciências da Religião; 

 na rede pública de educação, não são mais as religiões, igrejas ou grupos 

religiosos os responsáveis pelas aulas de E.R., mas o próprio Estado, que 

contrata e qualifica os professores. 

 

Posteriormente, o CNE declara que o E.R.: 

 é área de conhecimento, integrante da formação básica do cidadão (Res. 

02/98-CNE). 

 

 

2  O ENSINO RELIGIOSO EM GOIÁS 

 

a) no Estado de Goiás, a Entidade Civil, criada pelo Decreto N. 3.830/92, é o 

Conselho Interconfessional de Ensino Religioso do Estado de Goiás (CIERGO), 

que segue as diretrizes e orientações emanadas do Fórum Nacional Permanente de 

Ensino Religioso (FONAPER); 

 

b) o Conselho Estadual de Educação (C.E.E.), através da Resolução N. 285, de 09 de 

dezembro de 2005 e Resolução N. 2, de 2 de fevereiro de 2007, regulamentou a 

oferta do E.R. para o Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de 

Goiás, afirmando que o E.R.: 

 é de matrícula facultativa, parte integrante da formação básica do 

cidadão, constitui disciplina de oferta obrigatória, nos horários normais 

das escolas públicas do ensino fundamental e médio, inclusive de educação 

de jovens e adultos, assegurado o respeito à diversidade religiosa e 

cultural do Brasil e a todas as crenças individuais; 

 é ministrado como disciplina da parte diversificada (sic); 

 deve ter seus conteúdos programáticos organizados dentro dos seguintes 

eixos: Antropologia das Religiões, Sociologia das Religiões, Filosofia das 

Religiões e Literatura Sagrada e Símbolos Religiosos; 

 será ministrado como disciplina a partir do 6º ano do ensino fundamental e, 

também, no ensino médio, de acordo com o que for estabelecido no 

Regimento e na Matriz Curricular da unidade escolar; 
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 deve ter seus professores formados em: 

I. cursos de formação para o Ensino Religioso, fornecidos pela 

Secretaria de Educação (SEE), com carga horária cumulativa de 

360 horas (trezentas e sessenta) horas presenciais de capacitação; 

II. curso de graduação de licenciatura plena em Ciências da Religião 

ou em Ensino Religioso; 

III. curso de pós-graduação lato e stricto sensu, em Ciências da 

Religião; 

 assumido pela rede pública, deve receber assessoria do Conselho 

Interconfessional de Ensino Religioso de Goiás (CIERGO), nas questões 

relativas ao E.R., fixando conteúdos mínimos, cadastrando os professores 

em regência e propondo projetos de cursos de formação de professores para 

o E.R. 

 

 

3  PRESSUPOSTOS DO ENSINO RELIGIOSO 

 

1) Parte integrante da formação do cidadão - atende às necessidades básicas do 

cidadão, alicerça-se nos princípios da cidadania, no conhecimento e aceitação do 

outro como ser humano religioso, pois o ser religioso é um dado antropológico, 

cultural. 

 

2) Conhecimento que ajuda o educando a desenvolver-se, conhecendo-se - 

conhecendo o fenômeno religioso, o educando entende melhor a sua própria busca 

do Transcendente. 

 

3) Faz parte da base nacional comum – em todas as escolas deverá ser garantida a 

igualdade de acesso para alunos a uma Base Nacional Comum, de maneira a 

legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. 

 

4) É área de conhecimento – integra-se em torno do paradigma curricular que vise 

estabelecer a relação entre a Educação Fundamental: a vida cidadã através da 

articulação entre vários de seus aspectos como: saúde, sexualidade, vida familiar e 

social, meio ambiente, trabalho, ciência e tecnologia, cultura e as áreas de 
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conhecimento: língua portuguesa, língua materna (para populações indígenas e 

migrantes), matemática, ciências, geografia, história, língua estrangeira, educação 

artística, educação física, educação religiosa (na forma do art. 33 da LDB); 

 

5) Disciplina dos horários normais, assegurado o respeito à diversidade cultural e 

religiosa e vedadas quaisquer formas de proselitismo - integra o horário comum 

da escola como as demais disciplinas. Promove a convivência e fraterna e 

salvaguardando a liberdade de expressão religiosa de cada um. 

 

6) Conteúdos que ajudam a entender o fenômeno religioso a partir da relação 

culturas-tradições religiosas - conhecendo os elementos do fenômeno religioso, 

cujos conteúdos fazem parte dos eixos organizadores do E.R. – culturas e tradições 

religiosas, teologias, textos sagrados, ritos e ethos - o educando pode valorizar a 

pluralidade cultural religiosa local, regional, nacional e universal. 

 

7) Ensino Religioso é um aprendizado processual, progressivo e permanente - o 

Ensino Religioso parte do conhecimento que o aluno já tem sobre o fenômeno 

religioso, aprofundando-o progressivamente sem confrontos ou preconceitos de 

qualquer espécie. 

 

8) O Ensino Religioso sensibiliza para o mistério, na alteridade - implica em 

relacionar o conhecimento religioso próprio com o outro e o conhecimento 

historicamente construído e revelado, sabendo que essa troca de conhecimentos 

contribui para uma visão abrangente do fenômeno religioso. 

 

9) O Ensino Religioso é conhecimento que constrói significados - observando, 

informando-se, refletindo, o educando vai construindo significados e atualizando 

sobre as experiências religiosas percebidas. 

 

10) O Ensino Religioso é uma disciplina com prática didática contextualizada e 

organizada - a prática do Ensino Religioso, como as demais disciplinas, constrói-

se questionando: Quem é esse educando (professor)? Para que ensinar (objetivos)? 

O que ensinar (conteúdo)? Como trabalhar essa disciplina em sala de aula 

(metodologia)? Isso se dá através: a) da organização do que se quer desenvolver; 
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b) do tempo e espaço: horário e sala de aula, laboratório, campo; da seleção dos 

conteúdos e recursos para os temas de aula, lembrando que a prática didática é 

sempre um ato intencional numa atitude dialogal e cooperativa. 

 

11) No Ensino Religioso a avaliação é processual, permeia objetivos, conteúdos e 

prática didática - utiliza-se da avaliação como elemento integrador entre a 

aprendizagem do educando e a atuação do educador na construção do 

conhecimento. Os instrumentos para acompanhar a aprendizagem são comuns do 

processo de ensino, desde que correspondam à forma de fazer Ensino Religioso, 

contribuindo, assim, para a operacionalização das premissas promulgadas pela 

UNESCO: “Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a con-viver, aprender 

a ser”. 

 

12) O Ensino Religioso é conhecimento entre sujeitos - a construção do conhecimento 

se dá na tríplice relação: educador (mediador do processo, disponível para o 

diálogo e o convívio com os educandos) – conhecimento (do fenômeno religioso, 

ou seja, sua percepção, análise e informação que aparece na relação com o 

Transcendente) – e educando (o sujeito, a pessoa do aluno que se manifesta em 

sala de aula). (FONAPER, 2000, p. 22-26) 

 

 

4  O OBJETO DO ENSINO RELIGIOSO 

 

 A religião, como fato antropológico e social, permeia a vida dos cidadãos de qualquer 

sociedade, de todas as culturas. Por isso o ensino da religião é fator fundamental para a 

educação do cidadão tanto quanto o estudo de outros objetos, como, a história, a política, a 

geografia, a sociologia, a filosofia etc. O estudo da religião é necessário para se ter 

consciência de seu significado na vida do indivíduo e sua função na sociedade. 

 O Estado brasileiro, laico, separado a Igreja, respeita as liberdades religiosas e se 

propõe a oferecer uma educação integral e de qualidade. Numa proposta de formação integral 

a formação religiosa não pode ser excluída. 

 O E.R. tem por objeto de estudo o fenômeno religioso nas suas múltiplas expressões e 

dimensões, que é estudado pelas Ciências da Religião. Diferentemente da Teologia, as 

Ciências da Religião trabalham de maneira metaconfessional e independente. Não tomam 

partido a favor de uma determinada religião e suas reivindicações de verdades. O que é 
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ensinado na escola deve estar embasado numa tradição científica. Ciências da Religião é área 

de conhecimento que goza de autonomia teórica e metodológica, capaz de subsidiar práticas 

de E.R. dentro do sistema laico de educação, pois o estudo científico das religiões é tão laico 

como qualquer estudo de ciências. 

 O nome dessa disciplina pode ser questionado. Mas Ensino Religioso, como disciplina 

escolar, foi empregado na legislação desde a Monarquia Constitucional, do início da 

República até a Assembléia Constituinte de 1987/88, quando foi sugerida a sua mudança para 

Educação Religiosa, mas não aceita, porque não teria caráter disciplinar. Entende-se “Ensino 

Religioso” designativo de uma disciplina que é parte de um currículo escolar, ainda que o 

vocábulo “religioso” evoque uma relação com o sistema religioso. Em escola aberta a todos - 

crentes, indiferentes, ou que se declaram ateus – esse ensino é direito do cidadão e dever do 

Estado em garanti-lo no sistema escolar.   

 As Ciências da Religião têm uma base antropológica que focaliza o ser humano 

também voltado para a dimensão transcendente donde emanam valores inscritos no coração 

humano, como: amizade, amor, solidariedade, respeito etc. O objetivo do E.R. é, sem 

imposição de um credo em particular como único e verdadeiro, contribuir para os educandos 

superarem certas alienações e superficialidades, denunciar situações desumanas, superar 

inquietações, encontrar o sentido radical da própria existência. Os valores transcendentes dão 

resposta a várias inquietações humanas. 

 

 

5  OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO RELIGIOSO 

 

 proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno 

religioso, a partir das experiências religiosas percebidas no contexto do educando; 

 subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, em 

profundidade, para dar sua resposta devidamente informado; 

 analisar o papel das tradições religiosas na estruturação e manutenção das 

diferentes culturas e manifestações socioculturais; 

 facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades de fé das 

tradições religiosas; 

 refletir o sentido da atitude moral, como conseqüência do fenômeno religioso e 

expressão da consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser humano; 
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 possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de estruturas 

religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável. (FONAPER, 1998, p. 30-

31). 

É importante lembrar que os objetivos – que indicam o que se quer conhecer ou fazer, 

onde se pretende chegar – determinam os conteúdos formando uma unidade orientadora da 

proposta curricular. 

 

 

 

6- ORGANIZAÇÃO E SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

O fenômeno religioso manifesta-se pela busca do Ser frente à ameaça do Não-ser. 

Basicamente a humanidade ensaiou quatro respostas possíveis como norteadoras do sentido 

da vida além morte: a Ressurreição, a Reencarnação, o Ancestral, o Nada. 

Cada uma dessas respostas organiza-se num sistema de pensamento próprio, obedecendo 

uma estrutura comum. E é dessa estrutura comum que são retirados os critérios para 

organização e seleção dos objetivos e conteúdos do Ensino Religioso. Na pluralidade da 

Escola Brasileira, esses critérios para os blocos de conteúdos são: Culturas Religiosas, 

Escrituras Sagradas, Teologias, Ritos e Ethos. 

 

6.1-  Culturas e Tradições Religiosas 

 

É o estudo do fenômeno religioso à luz da razão humana, analisando questões como: 

função e valores da tradição religiosa, relação entre tradição religiosa e ética, tradição 

religiosa natural e revelada, existência e destino do ser humano nas diferentes culturas. Esse 

estudo reúne o conjunto de conhecimentos ligados ao fenômeno religioso, em um número 

reduzido de princípios que lhe servem de fundamento e lhe delimitam o âmbito da 

compreensão. Assim não se separa das ciências que estudam o mesmo objeto como:  

a) filosofia da tradição religiosa: a idéia do Transcendente, na visão tradicional e 

atual; 

b) história e tradição religiosa: a evolução da estrutura religiosa nas organizações 

humanas no decorrer dos tempos; 

c) sociologia e tradições religiosas: a função política das ideologias religiosas; 

d) psicologia e tradição religiosa: as determinações da tradição religiosa na 

construção mental do inconsciente pessoal e coletivo. 
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6.2- Escrituras Sagradas e/ou Tradições Orais 

 

São os textos que transmitem, conforme a fé dos seguidores, uma mensagem do 

Transcendente, onde pela revelação, cada forma de afirmar o Transcendente faz conhecer aos 

seres humanos seus mistérios e sua vontade, dando origem às tradições. E estão ligados ao 

ensino, à pregação, à exortação e aos estudos eruditos. Contém a elaboração dos mistérios e 

da vontade manifesta do Transcendente com objetivo de buscar orientações para a vida 

concreta neste mundo. Essa elaboração se dá num processo de tempo-história, num 

determinado contexto cultural, como fruto próprio da caminhada religiosa de um povo, 

observando e respeitando a experiência religiosa de seus ancestrais, exigindo, posteriormente, 

uma interpretação e uma exegese. Nas tradições religiosas que não possuem o texto sagrado 

escrito, a transmissão é feita na tradição oral. Os conteúdos são: 

1) revelação: a autoridade do discurso religioso, fundamentada na experiência mística 

do emissor que a transmite como verdade do Transcendente para o povo; 

2) história das narrativas sagradas: o conhecimento dos acontecimentos religiosos que 

originaram os mitos e segredos sagrados e a formação dos textos; 

3) contexto cultural: a descrição do contexto sócio-político-religioso determinante na 

redação final dos textos sagrados; 

4) exegese: a análise e a hermenêutica atualizadas dos textos sagrados. 

 

6.3-  Teologias 

 

É o conjunto de afirmações e conhecimentos elaborados pela religião e repassados 

para os fiéis sobre o Transcendente, de um modo organizado ou sistematizado. Como o 

Transcendente é a entidade organizadora e o senhor absoluto de todas as coisas, expressa-se 

esse estudo nas verdades de fé. E a participação na natureza do Transcendente é entendida 

como graça e glorificação, respectivamente no tempo e na eternidade. Para alcançar essa 

eternidade o ser humano necessita passar pela realidade última da existência do ser, 

interpretada como ressurreição, reencarnação, ancestralidade, havendo espaço para a negação 

da vida além morte. Os conteúdos são estabelecidos a partir de: 

1) divindades: a descrição das representações do Transcendente nas tradições 

religiosas; 

2) verdades de fé: o conjunto de mitos, crenças e doutrinas que orientam a vida do 

fiel em cada tradição religiosa; 
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3) vida além morte: as possíveis respostas norteadoras do sentido da vida: a 

ressurreição, a reencarnação, a ancestralidade e o nada. 

 

6.4 Ritos 

É a série de práticas celebrativas das tradições religiosas formando um conjunto de: 

1) rituais: a descrição de práticas religiosas significantes, elaboradas pelos diferentes 

grupos religiosos; 

2) símbolos: identificação dos símbolos – ou sinais que possibilitam a compreensão 

de alguma coisa – mais importantes de cada tradição religiosa, comparando seus 

significados; 

3) espiritualidades: o estudo dos métodos utilizados pelas diferentes tradições 

religiosas no relacionamento com o Transcendente, consigo mesmo, com os outros 

e o mundo. 

 

 

6.5- Ethos 

 

É a forma interior da moral humana em que se realiza o próprio sentido do ser. É 

formado pela percepção interior dos valores, de que nasce o dever como expressão da 

consciência e como resposta do próprio “eu” pessoal. Essa moral está iluminada pela ética, 

cujas funções são muitas, salientando-se a crítica e a utópica. A função crítica, pelo discurso 

ético, detecta, desmascara e pondera as realizações inautênticas da realidade humana. A 

função utópica projeta e configura o ideal normativo das realizações humanas.Essa dupla 

função concretiza-se na busca de “fins” e de “significados”, na necessidade de utopias globais 

e no valor inalienável do ser humano e de todos os seres, onde ele não é sujeito nem valor 

fundamental da moral numa consideração fechada de si mesmo. Seus conteúdos são 

elaborados a partir de: 

 

1) alteridade: as orientações para o relacionamento com o outro, permeado de 

valores; 

2) valores: o conhecimento do conjunto de normas de cada tradição religiosa 

apresentado para os fiéis no contexto da respectiva cultura; 

3) limites: a fundamentação dos limites éticos propostos pelas várias tradições 

religiosas. (FONAPER, 1998, p. 32-38). 

 



 

 

 52 

7 - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS -  

 

 

Objetivo Geral: Envolver-se num processo de crescimento pessoal, compromisso social e 

abertura para o Transcendente, discutindo, analisando e posicionado-se em relação a questões 

ético-religiosas e sócio-político-econômicas, bem como conhecer e refletir sobre as principais 

tradições religiosas do mundo. 

 

     Temas e Objetivos:  

 

1. As dificuldades da vida: a dor, o medo, a angústia - Reconhecer-se como uma pessoa 

em fase de transição, que busca afirmar sua identidade e autonomia. 

 

2. As mudanças da adolescência: amor, paixão e namoro, sexualidade e afetividade - 

Refletir sobre as relações ligadas às vivências sexuais dessa fase. 

 

 

3. Pessoa, ser social e político, as relações de poder, os direitos humanos - Exercitar a 

capacidade de questionar situações políticas vivenciadas pelos colegas e pela família, 

posicionando-se eticamente. 

4. Temas emergentes: violência, desemprego, injustiças, corrupção, exclusão, 

discriminação – Refletir e posicionar-se sobre as questões atuais de desequilíbrios da 

nossa sociedade. 

 

5. As dimensões do ser humano: racional, emocional, social, político, religioso – Situar-

se e perceber a situação dos colegas nas suas diversas dimensões. 

6. A dimensão religiosa do ser humano: as diversas maneiras de se buscar o 

Transcendente - Perceber-se como ser religioso, independente das diversas religiões, 

distinguindo religiosidade e fé, doutrina e dogma. 

 

 

7. Ser humano: ser único, social e livre, possuidor de dons, capacidades e habilidades – 

Discernir e aprimorar as atividades pessoais tendo em vista a construção do próprio 

futuro. 

 

8. Conhecimento crítico dos problemas sociais: prostituição infantil, racismo, violência 

urbana, superpopulação, distribuição de renda e suas possíveis soluções – Vivenciar, 

na relação com os outros, formas de solidarizar-se com as pessoas sofredoras e mais 

necessitadas, excluídas e discriminadas. 

 

 

9. Biodiversidade, bioética, respeito à vida - Perceber a natureza como parte integrante 

da realidade humana, numa atitude de respeito à vida. 

 

10. As características do fenômeno religioso: culturas ou tradições religiosas, escrituras 

e/ou tradições orais, teologias, ritos e ethos – Identificar os componentes das religiões, 

iniciando pelo exame da própria religião. 
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11. Filosofia moderna, progresso científico e religiões – Discutir temas comuns a esses 

níveis de conhecimento, discernindo as divergências e convergências. 

 

12. As grandes tradições religiosas (religiões de libertação): hinduísmo, budismo, 

confucionismo.  

 

 

13. As grandes tradições religiosas (religiões proféticas ou de salvação): cristianismo, 

judaísmo e islamismo. 

 

14. As grandes tradições religiosas (religiões de integração): indígenas e africanas. 

 

 

15. As grandes tradições religiosas (religiões espiritualistas): espiritismo e teosofismo. 

 

16. Fundamentalismos e fanatismos religiosos e suas conseqüências. 

 

 

 

Metodologia: 

 

Baseando-se no pressuposto de que os conteúdos do Ensino Religioso proporcionam o 

conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno religioso, na pluralidade 

cultural e, salvaguardando-se a liberdade da expressão religiosa dos educandos, conclui-se 

que esses conteúdos não devem servir ao proselitismo, em sala de aula.  

Esses conteúdos, organizados a partir dos eixos organizadores – culturas e tradições 

religiosas, escrituras sagradas e/ou tradições orais, teologias, ritos e ethos – vão sensibilizando 

o educando para o mistério, capacitando-o para a leitura da linguagem mítico-simbólica e 

diagnosticando a passagem do psicossocial para o metafísico-transcendental. 

       A abordagem didática, dentro dos eixos citados, deve se dar numa seqüência cognitiva, 

possibilitando a continuidade das aprendizagens que deve considerar: 

 a bagagem cultural religiosa do educando, seus conhecimentos anteriores; 

 a complexidade dos assuntos religiosos, principalmente devido à pluralidade; 

 a possibilidade de aprofundamento. 

Para se viver democraticamente numa sociedade plural é preciso respeitar as diferentes 

culturas e grupos que a constituem. Como a convivência entre grupos diferentes é marcada 

pelo preconceito, um dos grandes desafios da Escola é conhecer e valorizar a trajetória 

particular dos grupos que compõem a sociedade brasileira. 

Aprendendo a conviver com diferentes tradições religiosas, o Ensino Religioso 

vivencia essas culturas e respeita as diversas formas de expressão. Assim, o conceito de 
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conhecimento no Ensino Religioso aproxima-se da idéia de que conhecer é construir 

significados a partir das relações que o ser humano estabelece entre o objeto e o conhecer e 

suas possibilidades de observação, de reflexão e de informação com o que já possui.  

Aos poucos o educando vai atualizando o seu conhecimento, refletindo sobre as 

diversas experiências religiosas à sua volta, percebendo o florescer do seu questionamento 

existencial, formulando respostas, analisando o papel das tradições religiosas, compreendendo 

todo o significado das afirmações e verdades de fé das tradições religiosas e refletindo a 

atitude moral diferenciada como conseqüência do fenômeno religioso. Portanto, é no dia-a-

dia, na relação do seu próprio conhecimento com o conhecimento religioso do outro que o 

educando sensibiliza-se para o mistério. 

O tratamento didático dos conteúdos do Ensino Religioso prevê, como nas demais 

disciplinas, a organização social das atividades, organização do espaço e do tempo, seleção e 

critérios de uso de materiais e recursos disponíveis na Escola. Assim, essa previsão acontece: 

 pela organização social das atividades a fim de produzir diálogo; 

 através da organização do tempo e do espaço pela observação direta, pois o 

sagrado acontece no cotidiano e está presente na sala de aula; 

 na conexão com o passado com o presente, no mesmo espaço e em espaços 

diferentes, pois na dimensão do Transcendente não há limite de tempo nem de 

espaço; 

 na organização da seleção e critérios de uso de materiais e recursos onde se prevê a 

colaboração de cada educando na indicação ou fornecimento de seus símbolos, a 

origem histórica, os ritos e os mitos da sua tradição religiosa. 

 

Avaliação:  

 

A avaliação parte da concepção que se tem de ensino e aprendizagem. De acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, surge um dado novo: a avaliação como elemento 

integrador entre aprendizagem do educando e a atuação do educador na construção do 

conhecimento. A avaliação tem, portanto, a função de alimentar, sustentar, orientar e adequar 

a intervenção pedagógica, verificando o grau de aprendizagem que foi atingido pelo 

educando, explicitado nos objetivos da disciplina. Simplificando, a avaliação permeia os 

objetivos, os conteúdos e a prática didática. Portanto, possui três etapas: inicial, formativa e 

final: 
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a) inicial – é o reconhecimento de grupos culturais/religiosos diferentes, identificados 

nas várias crenças dos próprios educandos: 

 instrumentaliza o professor para que possa por em prática seu 

planejamento de forma adequada; 

 atende às necessidades dos alunos; 

 levanta suas concepções sobre determinados conteúdos, possibilitando 

ao professor estruturar sua programação; 

 serve para gerar novos conhecimentos no início do ano, no início de 

novos conteúdos; 

b) formativa – organizada sistematicamente de acordo com os conteúdos 

significativos, levando em conta o contexto, o desenvolvimento pessoal e a faixa 

etária do educando; instrumentos possíveis para efetivar esta etapa de avaliação: 

 observação sistemática: registro em tabelas, listas, diário de classe, dentre 

outras; 

 análise da produção dos alunos; 

 atividades específicas, deixando claro aos alunos o que se pretende avaliar dos 

conteúdos; 

 auto-avaliação, ou seja, análise e interpretação pelo aluno de suas produções. 

           c)   final – consiste na aferição dos resultados de todo o período de aprendizagem de 

acordo com os objetivos. Avalia-se a aprendizagem de alguns conteúdos essenciais 

e se determinam os novos conhecimentos para serem trabalhados. 

Finalmente, a prática da avaliação não pode oferecer critérios para aprovação ou 

reprovação, mas fontes para uma análise individual de cada educando e a continuidade do 

processo de aprendizagem.  

      Portanto, no Ensino Religioso, a avaliação também é processual. 
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SOCIOLOGIA 

 

APRESENTAÇÃO 

 Pensar e repensar sobre o papel da Sociologia no Ensino Médio e sua construção 

curricular neste momento é mais que pertinente, pois a resolução nº. 291 de 16 de dezembro 

de 2005 do Conselho Estadual de Educação – CEE normatiza sua inclusão nas matrizes 

curriculares como área de conhecimento obrigatória. 

 A inserção da disciplina se justifica pela oportunidade de contribuir com a 

reflexão, análise e compreender o processo de estruturação social do qual o aluno participa 

como cidadão. 

   Para o desenvolvimento da disciplina, propomos a organização em 

quatro grandes eixos que subdividem em: 

 Sociedade humana como objeto de estudo e a convivência humana. 

 Sociedade, cidadania e seus agrupamentos sociais e sua mudança. 

 Educação Cultura e Sociedade; as instituições sociais e suas mudanças. 

 A base econômica da sociedade, enfocando principalmente o capitalismo e 

socialismo. 

 O objetivo dessa reorientação é auxiliar as equipes escolares na tarefa de construir 

uma proposta curricular de caráter efetivamente interdisciplinar, cruzando os diversos 

conhecimentos. 

 

DEBATE SOBRE O TEMA 

 

 Todas as ciências têm problemas que lhes dizem respeito diretamente. Por 

exemplo, os problemas da matemática referem-se à exatidão dos cálculos e à consistência das 

demonstrações. A Matemática pode contribuir para estabelecer as medidas de cada 

propriedade, mas se na discussão estiverem motivos, interesses e valores sobre os quais o 

cálculo nada tem a dizer, ela se torna impotente. 

 O estudo das Ciências Sociais no Ensino Médio tem como objetivo mais geral 

introduzir o aluno nas principais questões conceituais e metodológicas da disciplina de 

Sociologia. 

 O ponto de partida foi a reflexão sobre as mudanças nas condições sociais, 

econômicas e políticas advindas desde os séculos XVIII e XIX. Este contexto de 
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transformação repercutiu, significativamente, no processo de construção das grandes questões 

que foram tratadas pela Antropologia e pela Política, que se desenvolveram no século XIX, 

tentando impor seu discurso científico. 

 Ao se tornar os três grandes paradigmas fundantes do campo de conhecimento 

sociológico Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, discutem-se as questões centrais  que 

foram abordadas, bem como os parâmetros teóricos e metodológicos que permeiam tais 

modelos de explicação da realidade. No entanto, a grande preocupação é promover uma 

reflexão em torno da permanência dessas questões até hoje, inclusive avaliando a 

operacionalidade dos conceitos e categorias utilizadas por cada um desses autores, no que se 

refere à compreensão da complexidade do mundo atual. 

 Enfatizam-se dois eixos fundamentais em torno dos quais vem se construindo 

grande parte da tradição sociológica: a relação entre indivíduo e sociedade, a partir da 

influencia da ação individual sobre os processos sociais, bem como a importância do 

processo, inverso, e a dinâmica social, pautada em processos que envolvem ao mesmo tempo, 

porém em gradações variadas, a manutenção da ordem ou, por outro lado, a mudança social. 

 Se, genericamente, consideramos a Sociologia como ciência da sociedade, temos 

que ter a clareza de que não há um consenso em torno do conhecimento que aparece como 

matriz deste campo de conhecimento. Entretanto, é possível trabalhar contextualmente, 

entendendo o conceito de sociedade nos termos das condições do capitalismo contemporâneo, 

que engloba processos sociais, dentre eles a socialização total. 

 Esse tipo de análise contextualizada no sistema social brasileiro, enquanto uma 

estrutura baseada em classes sociais, abre espaço em sala de aula para uma reflexão sobre o 

processo histórico de construção das desigualdades sociais, que aponta para problemas, como 

a exclusão (social),(econômica e política) e a concentração(de poder e de renda). 

 Com o surgimento de uma sociedade de massa, pautada em transformação na 

dimensão tecnológica, coloca-se a necessidade de reavaliar a operacionalidade do conceito de 

cultura no entendimento da realidade social, em termos ideológicos, normativos e 

tecnológicos. 

 Sendo assim proporcionaríamos ao aluno a possibilidade de transpor uma postura 

etnocêntrica, tendo como referencia a prática de relativizar a realidade social. 

 Um outro conceito que é preciso ser entendido em toda sua complexidade é o de 

ideologia. No contexto desta reflexão, caberia ressaltar o papel da indústria cultural e dos 

meios de comunicação de massa, que induzem os indivíduos ao consumo exacerbado e , 

mesmo tempo, promovem a alienação em detrimento da conscientização. 
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 Um outro objetivo é ampliar a concepção de política, entendida como algo também 

presente no cotidiano, e permitir uma reflexão sobre as relações de poder, que estruturam o 

contexto social brasileiro atual. 

 Com relação aos sistemas econômicos, pode-se desenvolver reflexões que 

considerem a atualidade de algumas proposições marxistas, como por exemplo, relações 

sociais e condições objetivas de existência; historicidade das relações sociais objetivas; 

divisão social do trabalho. 

 Espera-se, portanto, diante do contexto exposto que a sociologia contribua para a 

resolução dos graves problemas sociais que nos afetam. Não há dúvidas que ela tem 

contribuído enormemente para que possamos compreender os problemas de nossa sociedade. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

 Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade; as 

explicações da Sociologia, 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; 

 Construir instrumentos para compreensão da vida cotidiana, ampliando a “visão de 

mundo” e o “horizonte de expectativa”, nas relações interpessoais com os vários 

grupos sociais; 

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

massa, avaliando o papel ideológico. 

 

SUGESTÃO CURRICULAR  

 

Conforme Resolução do Conselho Estadual de Educação – CEE n° 260 de 18 de novembro de 

2005, a EJA é oferecida em três etapas distintas. A Programação que segue corresponde à 

terceira etapa.  

 

A SOCIEDADE HUMANA COMO OBJETO DE ESTUDO 

 As Ciências Sociais 

 Entender a sociedade em que vivemos 

 Disciplinas em que se dividem as Ciências Sociais 

 A longa marcha das Ciências Sociais 
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 Os primeiros sociólogos 

 A Sociologia na sociedade contemporânea 

 Objetividade e conhecimento científico  

 

A CONVIVÊNCIA HUMANA 
 Sociabilidade e socialização 

 Contatos sociais 

 Isolamento social 

 A importância da comunicação 

 Interação social 

 Processos sociais 

 

COMUNIDADE, SOCIEDADE, CIDADANIA. 

 Comunidade 

 Sociedade 

 Cidadania 

 Minorias 

 

OS AGRUPAMENTOS SOCIAIS 
 Grupo social 

 Agregados sociais 

 Mecanismo de sustentação dos grupos sociais 

 Sociologia da juventude 

 Sistemas de status e papéis sociais 

 Estrutura e organização social 

 

CULTURA E SOCIEDADE 

 O papel da educação na transmissão da cultura 

 Identidade cultural 

 O aspecto material e o não – material da cultura 

 Componentes da cultura 

 O crescimento do patrimônio cultural 

 Aculturação: contato e mudança cultural 
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 Contracultura 

 Socialização e controle social 

 

AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS 
 O que é instituição social 

 Grupo social e instituição social 

 Interdependência entre as instituições 

 Principais tipos de instituição  

 

MUDANÇA SOCIAL 
 A sociedade não é estática 

 Mudança social e relações sociais 

 No ritmo das mudanças 

 Causas da mudança social 

 Fatores contrários e fatores favoráveis à mudança social 

 

A BASE ECONÔMICA DA SOCIEDADE 

 A produção 

 Trabalho 

 Matéria – prima 

 Instrumentos de produção 

 As forças produtivas 

 Relações de produção 

 Modos de produção: a história da transformação da sociedade 

 

CAPITALISMO OU SOCIALISMO? 
 O modo capitalista de produção 

 Etapas do capitalismo 

 Socialismo: um novo modo de produção 
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FILOSOFIA 

 

APRESENTAÇÃO 

 A inclusão de Filosofia como disciplina nas escolas de ensino Médio é de suma 

importância na formação integral de todos os alunos. Porque, ao estimular a elaboração do 

pensamento abstrato, a Filosofia ajuda a promover a passagem do mundo infantil ao mundo 

adulto. Se a condição do amadurecimento está na conquista da autonomia no pensar e no agir, 

muitos adultos permanecem infantilizados quando não exercitam desde cedo o olhar crítico 

sobre si mesmo e sobre o mundo. 

 O estudo de Filosofia é essencial porque não se pode pensar em nenhum homem que 

não seja solicitado a refletir e agir. Isso significa que todo homem tem ou deveria ter uma 

concepção de mundo, uma linha de conduta moral e política, e deveria atuar no sentido de 

manter ou modificar as maneiras de pensar e agir do seu tempo. 

 A Filosofia oferece condições teóricas para a superação da consciência ingênua e o 

desenvolvimento da consciência crítica, pela qual a experiência compreendida, isto é, em um 

saber a respeito dessa experiência. 

 Diante deste desafio, optamos por uma abordagem temática dos assuntos, sem, no 

entanto descuidar da referência à história da Filosofia, que permite estabelecer o fio condutor 

da exposição dos temas. 

 O professor de filosofia tem um importante papel no processo de ensino e 

aprendizagem dessa disciplina. 

 Em boa parte, a aversão ou o apego à reflexão filosófica dependerá de sua atuação 

didática - pedagógica em sala de aula, bem como da motivação que ele despertar no aluno, 

para dar continuidade ao processo fora da escola. 

 

OBJETIVOS: 

- Conceituar Filosofia. 

- Reconhecer que a Filosofia é uma forma de pensar que possibilita compreender melhor 

quem somos em que mundo vive e sua relação com os demais campos do conhecimento 

necessários para atender nossa realidade. 

- Conhecer a filosofia platônica contida na obra “O mito da caverna”. 

- Analisar a filosofia socrática. 

- Construir sínteses e generalizar a partir de textos diversos. 



 

 

 66 

- Aplicar o questionamento filosófico no cotidiano. 

- Construir elementos que possibilitem o desenvolvimento de uma visão crítica da realidade. 

- Refletir sobre questões filosóficas no seu cotidiano e buscar respostas baseadas na reflexão 

criteriosa. 

 

SUGESTÕES DE CONTEÚDOS 

 Introdução à Filosofia: 

- Atitudes filosóficas, 

- Atitudes reflexivas, 

- como estudar Filosofia, 

 Realidade e aparência: 

- Realidade virtual, 

- Mito da caverna – Platão, 

- Filosofia socrática 

 O Conhecimento: 

- Introdução, formas de conhecer. 

- Teorias do conhecimento. 

- Linguagem, conhecimento e pensamento. 

- Instrumentos do conhecimento. 

 A Política: 

- Introdução à política. 

- O poder. 

- O pensamento político de Platão. 

- O pensamento político de Aristóteles. 

- Controversas sobre O Príncipe – Maquiavel. 

- Ética, Moral e política. 

 A Moral e a Ética 

- Os valores. 

- A moral. 

- O ato Moral. 

- O campo de investigação da ética. 

- Consciência moral e juízo de valor. 

-Concepções éticas. 
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 A liberdade 

- O que é determinismo. 

- A teoria da liberdade incondicional X dimensão da liberdade. 

- Democracia. 

- Cidadania. 

-Direitos Humanos. 

 Existencialismo. 

 Fenomenologia 

 Sartre e o existencialismo 

 Estética 

- Introdução conceitual. 

- Imitação, criação e construção. 
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FÍSICA 
 

1º Semestre 

 

Competências e Habilidades 

 

 Relacionar as grandezas físicas às suas unidades de medida; realizar conversão de 

unidade. 

 Localizar posições, descrever deslocamentos, representar vetorialmente 

velocidades ou acelerações; calcular tempo de percurso, velocidades e acelerações 

em trajetos lineares. 

 Relacionar tempo, deslocamento linear e velocidade em um movimento retilíneo 

uniforme (S = So = vt); relacionar período, deslocamento angular, velocidade e 

número de rotação em um movimento circular uniforme (w= 2p/t=2pf; Dq = wt). 

 Relacionar tempo, deslocamento linear, velocidade e aceleração em um 

movimento retilíneo uniformemente variado (S = So = vot = at2/2; v= vo + at); 

relacionar posição, tempo, velocidade e aceleração do movimento de um objeto no 

vácuo, em queda-livre ou em lançamento horizontal ou oblíquo. 

 

 Identificar as diferentes forças que atuam em um objeto, sejam em situações 

estáticas ou dinâmicas; diferenciar massa e peso; relacionar força e aceleração em 

movimentos translacionais e rotacionais (F = ma; força de atrito; força centrípeta); 

identificar os pares de ação e reação em situações reais. 

 

 Relacionar trabalho ( t = Fdcosq) e energia cinética (Ecinética = mv2/2); relacionar 

energia e potência (Pm = t/Dt); utilizar a definição de trabalho para o cálculo da 

energia necessária para realizar certas atividades (tForça resultante = DEcinética); 

utilizar o principio da conservação da energia mecânica para prever movimentos 

em situações dadas (Ecinética + Epotencial = constante). 

 

 Relacionar a variação da quantidade de movimento de um objeto com a força nele 

aplicada e o tempo de duração dessa aplicação (Impulso = FDt); utilizar o 

princípio  da conservação da quantidade de movimento em situações dadas (por 

exemplo, colisões),  
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Conteúdo 

 Introdução à Física. 

 Medidas e grandezas no Sistema Internacional de Unidades. 

 Deslocamento, velocidade e aceleração. 

 Movimento retilíneo uniforme e movimento circular uniforme. 

 Movimento uniformemente variado; queda livre; lançamento horizontal e oblíquo. 

 Leis de Newton do movimento; força de atrito; força centrípeta. 

 Trabalho, energia e potência; teorema trabalho – energia cinética; conservação da 

energia mecânica. 

 Impulso e qualidade de movimento; teorema impulso quantidade movimento; 

conservação da quantidade de movimento. 

 

2º Semestre 

Competências e Habilidades 

 

 Relacionar temperaturas, utilizando os padrões das escalas termométricas (Celsius, 

Fahrenheit e Kelvin). 

 

 Relacionar a variação do comprimento, área ou volume de um objeto com a variação 

de sua temperatura (por exemplo, DL = uLoDT). 

 

 Distinguir temperatura de calor; reconhecer calor como energia transferida do mais 

quente para o mais frio; identificar bons e maus condutores térmicos; utilizar o 

conhecimento de calor específico e calor latente em situações de trocas de calor ( Q = 

mcDT e Q = mL). 

 

 Relacionar calor e trabalho, utilizar a primeira lei da termodinâmica ( DU = Q – t) em 

situações e processos físicos (por exemplo, transformações gasosas). 

 

 Calcular variações de pressão, volume e temperatura utilizando a equação geral dos 

gases ideais (PV = nRT). 
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 Explicar o que é uma onda e como se propaga; classificar as ondas à sua modalidade e 

natureza da perturbação; relacionar, para ondas mecânicas, a velocidade de 

propagação com o comprimento de onda e freqüência (v = lf). 

 

 Definir som, infra-som e ultra-som; associar graves e agudos a freqüência altas e 

baixas do som, distinguindo essa classificação da intensidade ou “volume” do som. 

 

 Analisar a condição de equilíbrio de um objeto em relação à força resultante nula e ao 

toque resultante nulo. 

 Relacionar peso, aceleração gravitacional da Terra e movimentos de corpos celestes e 

satélites artificiais com a lei da gravitação universal (F = GMm/r2); relacionar os 

movimentos dos corpos celestes com as Leis de Kepler (lei das órbitas, lei das áreas e 

lei dos períodos). 

 

 Compreender os conceitos de densidade (d = m/V) e pressão (p = F/A); relacionar a 

pressão em um ponto de um fluido com a profundidade ( p = pó + dgh); compreender 

o funcionamento de dispositivos hidráulicos simples ( por exemplo, elevadores e 

prensas hidráulicos); avaliar a ação do empuxo agindo em um objeto imerso ou 

flutuante ( empuxo = volume do liquido deslocado). 

 

Conteúdo 

 Temperatura; equilíbrio térmico; escalas termométricas. 

 Dilatação térmica. 

 Calor; trocas de calor; mudança de fase. 

 Primeira lei da termodinâmica; transformações gasosas. 

 Teoria cinética dos gases. 

 Ondas mecânicas. 

 Som. 

 Equilíbrio estático de pontos materiais e corpos extensos. 

 Gravitação universal; leis de Kepler. 

 Densidade e pressão; teorema de Stevin; teorema de pascal; principio de 

Arquimedes. 
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3º Semestre 

 

 

Competências e Habilidades 

 

 

 Definir reflexão regular, difusa e enunciar as leis da reflexão. 

 Distinguir espelho plano e esférico; relacionando os elementos de um espelho; 

construir graficamente a imagem fornecida por espelhos planos e esféricos; determinar 

características da imagem fornecida por um espelho. 

 Explicar a refração da luz; definir índices de refração relativo (n1v1 = n2v2) e 

absoluto (n=c/v); relacionar índices de refração com o ângulo limite de refração, 

explicar o fenômeno da reflexão total e explicar os fenômenos da elevação aparente 

das estrelas, da miragem e do arco-íris. 

 Explicar o principio de funcionamento da lupa, microscópio e luneta astronômica. 

 Identificar os elementos constituintes do olho humano; explicar as formas de correção 

dos efeitos visuais; miopia, hipermetropia e astigmatismo. 

 

 

 

Conteúdo 

 

 Reflexão da luz. 

 Espelhos planos e esféricos. 

 Refração. 

 Instrumentos ópticos. 

 Óptica da visão. 
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4º Semestre 

Competências e Habilidades 

 

 Descrever e distinguir os diferentes processos de eletrização. 

 

 Calcular a força de interação entre cargas elétricas isoladas ou entre objetos 

carregados em função da distância entre eles ( Lei de Coulomb: F = KoQ1Q2/d2). 

 Conceituar campo elétrico e potencial elétrico; traçar linhas de força e prever o 

movimento de uma carga elétrica colocada em um campo elétrico uniforme; relacionar 

potencial elétrico, diferença de potencial elétrico e energia potencial elétrica. 

 

 Relacionar corrente elétrica com o movimento de elétrons ou íons; distinguir resistor e 

resistência elétrica; determinar resistor equivalente em associações em série e paralelo; 

aplicar a lei de Ohm (V = Ri); avaliar potência e consumo elétricos em aparelhos 

domésticos. 

 

 Saber utilizar medidores de corrente e tensão. 

 

 Calcular tensões, correntes e resistências em circuitos elétricos. 

 

 Calcular dissipação térmica em circuitos resistivos (chuveiros, aquecedores, etc). 

 

 Reconhecer as propriedades magnéticas dos imãs; comparar e distinguir campo 

elétrico e campo 

 

  magnético; determinar o sentido das linhas de força do campo magnético. 

 

 Determinar a intensidade de campos magnéticos devidos a corrente elétricas; 

determinar forças magnéticas em cargas elétricas em movimento. 

 

 Compreender a Lei de Lenz, que determina o sentido da corrente elétrica induzida; 

compreender a Lei de Faraday, que serve para calcular a força eletromotriz induzida. 
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Conteúdo 

 Eletrização. 

 Lei de Coulomb. 

 Campo elétrico e potencial elétrico. 

 Corrente elétrica e resistores. 

 Instrumentos de medidas elétricas. 

 Circuitos simples. 

 Lei de Joule. 

 Materiais magnéticos; campo magnético. 

 Lei de Ampére. 

 Indução eletromagnética. 
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Química 

 

1º Semestre 

Competências e Habilidades 

 Conceituar, classificar substância e misturas e seus respectivos processos de obtenção 

e purificação. 

 Identificar os estados físicos da matéria.  

 Diferenciar substância e mistura. 

 Interpretar gráficos e tabelas relativas às propriedades físicas da matéria. 

 Identificar os processos de separação de substâncias baseando-se nas propriedades 

físicas da matéria. 

 Caracterizar os modelos de Dalton, Thompson, Rutherford e Rutherford-Bohr. 

 Estabelecer relações entre eles. 

 Distribuir os elétrons em camadas e em subníveis de enérgia 

 

Conteúdos 

 Substância química e misturas. 

 Propriedades da matéria –  

 Estados físicos da matéria: gases, líquidos e sólidos. 

 Propriedades físicas: densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e 

solubilidade. 

 Estrutura da matéria. 

 Modelos atômicos.  

 Distribuição de átomos eletricamente nêutrons e íons. 

 

2º Semestre 

Competências e Habilidades 

 Conceituar elementos químicos e representar segundo a IUPAC cada átomo e seu 

respectivo número atômico e massa atômica. 
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 Reconhecer que as ligações químicas se estabelecem pela união dos átomos por meio 

da interação dos elétrons da camada de valência e representá-las através dos modelos 

de Lewis, formula estrutural e molecular. 

 Prever o tipo de ligação formada a partir da distribuição eletrônica dos átomos ligantes 

e de suas posições na tabela. 

 Compreender as ligações iônicas e covalentes pela teoria do octeto. 

 Compreender a condutibilidade elétrica e térmica dos metais, mediante o modelo da 

ligação metálica. 

 Associar as interações de hidrogênio (pontes de hidrogênio), a interação dipolo-dipolo 

e as forças de Vander Waals aos estados físicos e propriedades das substâncias. 

 

 

Conteúdos 

 Nomenclatura e representação dos elementos químicos. 

 Ligações químicas 

 Teoria do Octeto. 

 Tipos de ligação: iônica, covalente, covalente dativa e ligação metálica. 

 Interações intermoleculares. 

 Número de oxidação. 

 

3º Semestre 

Competências e Habilidades 

 

 Nomear e escrever as fórmulas químicas dos principais ácidos, bases, sais e óxidos. 

 Representar por meio de equações químicas as reações de neutralização de ácidos e 

bases. 

 Identificar e relacionar o estudo das funções inorgânicas em alguns processos 

ambientais e biológicos (chuva ácida, respiração, digestão, etc). 

 Identificar soluto e solvente. 

 Conceituar solução, concentração e unidades de concentração. 

 Efetuar cálculos sobre unidades de concentração de: soluções, diluição de soluções, 

mistura de soluções: em gramas por litro, mol por litro, título em massa, título em 

volume. 
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 Classificar os processos físicos e químicos quanto à energia obsorvida ou liberada. 

 Calcular a variação de entalpia de uma reação, a partir das entalpias padrão de 

formação, energia de ligação e lei de Hess. 

 

Conteúdos 

 Funções inorgânicas: 

 Ácidos Bases, Sais e Óxios: definição segundo Arnhius, nomenclatura, 

formulação e classificação. 

  Reações de ácidos e bases. 

 Soluções e unidades de concentração. 

 Termoquímica. 

 

4º Semestre 

Competências e Habilidades 

 Identificar uma célula letro – química e seus componentes. 

 Diferenciar pilha e eletrólise. 

 Identificar e aplicar os potenciais de oxidação e redução para determinar a variação de 

potencial de uma pilha e de um processo eletrolítico. 

 Reconhecer as funções orgânicas. 

 Nomear as substâncias orgânicas de acordo com a IUPAC. 

 Identificar e classificar os tipos de reações orgânicas. 

 

 

 

Conteúdos 

 Eletroquímica 

 Funções orgânicas 

 Hidrocarboneto. 

 Haletos. 

 Álcool. 

 Éter. 

 Fenol. 

 Aldeído. 
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 Cetona. 

 Ácido Carboxílico. 

 Aminas e amidas. 
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 Arte. 
Lígia do Nascimento Garcia Tomaz. e Equipe Técnica – Pedagógica de 

EJA/SUED 
 

Introdução 

Para que serve a arte? O que significa? Que contribuições traz?  Para alguns, a 

arte concretiza-se na música que gostam de ouvir, tocar ou cantar, na dança que os faz felizes; 

na personagem com a qual se identificam em uma peça de teatro; na pintura, na produção 

plástica que elaboram; na imagem na qual seus olhos passeiam e os leva a dialogar com o que 

estão vendo; na fruição, na apreciação das manifestações artísticas de que gostam. Para 

outros, talvez signifique algo que não consigam expressar e talvez até não signifique nada. 

Pode ser ainda um pano de fundo dos espaços onde vivem, onde trabalham, assim como a 

música ambiente das lojas, ou os quadros que foram esquecidos na parede. Mas ela pode 

significar muito e ser a portadora de muitos conhecimentos e valores para os alunos, 

ampliando suas possibilidades de participação social e cultural de forma crítica, criadora e 

autônoma. 

       É colocando o aluno em contato com a arte, ou seja, com a sua beleza, e emoção e a 

riqueza de informações que ela contém, e que estaremos levando-o a entender a produção 

criativa do ser humano dentro de seu contexto histórico. Desta forma vamos criando 

possibilidades de reflexão sobre as obras de arte existentes e o momento sócio cultural que 

os artistas estavam passando os períodos e movimentos da época. 

            E é por meio de visualização e reflexão, que o aluno passa a perceber, a respeitar e ver 

a importância da técnica e da proposta de cada artista no contexto da história da arte. 

            Assim, despertaremos no aluno o gosto pelo fazer artístico, pela pesquisa, pelo velho e 

novo estilo, pelo criativo. Despertando para a arte, abrindo um leque de possibilidades, 

desenvolvendo seu potencial artístico e sua sensibilidade criativa. 

            E quando consciente, perceberá o valor da arte e entenderá que ela está sempre 

presente, em todos os momentos de nossa vida, em suas diversas manifestações. 

 O que muda na área de Arte na EJA é a forma como o ensino e o aprendizado dessa 

disciplina acontece. Por isso, é importante que os professores aperfeiçoem suas práticas 

pedagógicas e que, nos sistemas educacionais, os aspectos legislativos, organizacionais, 
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espaciais e os recursos humanos e materiais sejam orientados no sentido de permitir que o 

ensino e a aprendizagem de arte ocorram da maneira adequada. 

 

Objetivos 

 Reconhecer a importância da arte na vida das pessoas, conhecendo a diversidade da 

comunicação visual, respeitando e valorizando as diversas culturas. 

 Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. 

 Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de busca 

pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a 

investigação, a sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. 

 Experimentar e conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos diversos 

em Arte (artes visuais, dança, música, teatro), de modo a utilizá-los em trabalhos 

pessoais, identificá-los e interpretá-los na apreciação e contextualizá-los 

culturalmente. 

 Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e o 

conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, sabendo 

receber e elaborar críticas. 

 Identificar, relacionar e compreender a arte como fato histórico contextualizado nas 

diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes 

no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo cultural e 

natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de 

diferentes grupos. 

 Observar as relações entre a arte e a leitura da realidade, refletindo, investigando, 

indagando, com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, a sensibilidade, 

argumentando e apreciando arte de modo sensível. 

 Identificar, relacionar e compreender os diferentes âmbitos da arte, do trabalho e da 

produção dos artistas. 

 Identificar, investigar e organizar informações sobre a arte, reconhecendo e 

compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes 

na história das diferentes culturas e etnias. 
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Os eixos de aprendizagem 

 A proposição de conteúdos para a Segunda Etapa da Educação de Jovens e Adultos 

está estruturada a partir de três eixos de aprendizagem: produzir, apreciar, contextualizar. 

 Produzir – Refere-se ao fazer artístico (como expressão, construção, representação) e 

ao conjunto de informações a ele relacionadas, quanto à atividade do aluno e ao 

desenvolvimento de seu percurso de criação. O ato de produzir realiza-se por meio da 

experimentação e do uso adequado das linguagens artísticas. 

 Apreciar – Refere-se ao âmbito da recepção, incluindo percepção, decodificação, 

interpretação, fruição. A ação de apreciar abrange a produção artística do aluno e a de seus 

colegas, a produção histórico-social em sua diversidade, a identificação de qualidades 

estéticas e significados artísticos no cotidiano, nas mídias, na indústria cultural, nas práticas 

populares, no meio ambiente. 

 Contextualizar – Significa situar o conhecimento do aluno em relação a seu próprio 

trabalho artístico, ao dos colegas e da arte como produto social e histórico, o que desvela a 

existência de múltiplas culturas e subjetividades. 

 

As linguagens artísticas  

 Cada linguagem artística possui um elemento básico por meio do qual ela se 

manifesta, ou seja: o som (Música), o movimento e o não movimento (Dança), a forma e a luz 

(Artes Visuais) e a dramatização (Teatro). Destes elementos básicos derivam-se os elementos 

de linguagem específicos da arte. Portanto, os conteúdos para o Ensino Fundamental devem 

contemplar os elementos de cada linguagem artística (Música, Teatro, Dança e Artes Visuais), 

sua articulação e organização. Esses elementos permitirão ao educando e a educanda ler e 

interpretar o repertório, assim como elaborar o seu próprio trabalho artístico. A leitura, 

interpretação e produção artística avalia a apreensão por parte do alunado dos conteúdos 

propostos. 

Deste modo, as linguagens artísticas – artes visuais, dança, música e teatro – têm seus 

campos específicos, com objetivos e conteúdos distintos, que precisam ser considerados ao 

elaborar os planos, projetos e planejamentos. Mas elas também devem ser correlacionadas, ao 

mesmo tempo em que se estabelece a interdisciplinaridade com as outras áreas do 

conhecimento. 
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Artes visuais  

 O entendimento do mundo é construído, fundamentalmente, a partir do cotidiano. O 

conhecimento das pessoas que voltam aos estudos é rico em experiências vividas. Seus 

valores e crenças influenciam comportamentos no âmbito da família, da escola e do trabalho. 

Em artes visuais, na educação de jovens e adultos, procura-se ampliar os meios de apreensão, 

de compreensão e de representação do mundo desses alunos, “alfabetizando-os” na linguagem 

visual na mais variadas formas de leitura de imagens. 

 As palavras, números, movimentos, sons, signos e símbolos visuais se transformam 

em imagens, por intermédio das quais os significados são representados. Pode-se usufruir 

dessas representações, conhecendo valores, procedimentos, princípios, códigos, estruturas. 

Por meio das particularidades da linguagem artística, de seus elementos estruturais, é que os 

significados são originados e sua verdadeira essência se expressa. É fundamental para o aluno 

de a EJA vivenciar o conhecimento que é peculiar à obra de arte. 

 Entrar em contato com diferentes objetos artísticos, suas respectivas técnicas de 

linguagem e particularidades expressivas é experiência insubstituível e essencial para ampliar 

a percepção do mundo. 

 

Leitura de imagens 

 O ensino e a aprendizagem das artes visuais têm na imagem seu objeto de estudo: 

imagens fixas ou imagens em movimento; imagens criadas, produzidas, mas também imagens 

vistas, fruídas, analisadas, refletidas a partir do contexto em que estão inseridas, apreciadas. 

As imagens podem fazer brotar formas estéticas de pensamentos e sentimentos, contribuindo 

para o desenvolvimento de algumas das mais complexas habilidades cognitivas do indivíduo. 

Quando uma imagem é estudada, por exemplo, realizam-se várias ações: seguem-se 

contornos, extraem-se significados, distinguem-se e estabelecem-se relações de figura-fundo, 

percebem-se como as linhas, planos, texturas e cores distribuem de maneira que suas 

estruturas expressivas toquem a emoção e a imaginação. 

 Em artes visuais, produzir uma imagem a ser capaz de ler uma imagem são duas 

competências básicas que se inter-relacionam e se completam. Jovens e adultos precisam 

exercitar práticas sociais diversificadas de leitura e registro do mundo, tão necessárias ao 

convívio em sociedade, ao seu preparo para o mundo do trabalho, ao seu enriquecimento 

pessoal. 

 A educação do olhar é objetivo essencial das artes visuais, preparando o aluno para 

compreender e avaliar tipos diferenciados de imagens, para uma decodificação dos estímulos 
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visuais, para uma apreciação qualitativa do mundo, com marca da sua subjetividade, 

alimentada por códigos de qualidade artística e estética, advindos tanto das tradições culturais 

como do novo em arte. 

 

 

Objetivos 

 Entre os objetivos do trabalho com artes visuais na EJA se destacam os relacionados a 

seguir. 

 Desenvolver uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal, 

relacionando a própria produção com a de outros, valorizando e respeitando a 

diversidade artística e estética. 

 Expressar, representar idéias, emoções, sensações por meio da articulação de poéticas 

pessoais, desenvolvendo trabalhos individuais e grupais. 

 Construir, expressar e comunicar-se em artes plásticas e visuais, articulando a 

percepção, a imaginação, a memória, a sensibilidade e a reflexão, e observando o 

próprio percurso de criação e suas conexões com o de outros. 

 Reconhecer, diferenciar e saber utilizar diversas técnicas de arte, com procedimentos 

de pesquisa, experimentação e comunicação próprios. 

 Identificar a diversidade e as inter-relações de elementos da linguagem visual que se 

encontra em múltiplas realidades (vitrines, cenários, roupas, adereços, objetos 

domésticos, movimentos corporais, meios de comunicação), perceber e analisá-los 

criticamente. 

 Conhecer, relacionar, apreciar objetos, imagens, concepções artísticas e estéticas, 

observando a conexão entre essas produções e a experiência artística pessoal e cultural 

do aluno. 

 Freqüentar e utilizar as fontes de documentação de arte, valorizando os modos de 

preservação, conservação e restauração dos acervos das imagens e objetos presentes 

em variados meios culturais, físicos e virtuais, museus, praças, galerias, ateliês de 

artistas, centros de cultura, oficinas populares, feiras, mercados. 

 Compreender, analisar e observar as relações entre as artes visuais com outras 

modalidades artísticas e também com outras áreas do conhecimento humano 

(Educação Física, Matemática, Ciências, Filosofia, etc.), estabelecendo as conexões 

entre elas e sabendo utilizar tais áreas nos trabalhos individuais e coletivos. 



 

 

 83 

Dança  

 Uma das contribuições inestimáveis da escola consiste em apresentar aos alunos 

diferentes conhecimentos em dança, que com freqüência eles ignoram. 

 O diálogo entre as diversas possibilidades de dançar, contextualizar e apreciar a dança 

traz em seu bojo outra contribuição da escola para o universo dançante dos alunos: a 

possibilidade de perceber, perguntar, enfim, problematizar o corpo. O professor de Arte, ao 

trabalhar com a dança, deve refletir e colocar para seus alunos: Qual o papel de nosso corpo 

na dança? Somos reprodutores ou transformadores? Em última instância, somos submissos ou 

co-criadores do mundo? Que escolhas faço realmente, quando escolho uma dança? Qual é, 

enfim, meu papel no mundo, que se reflete em minha dança. 

 

Objetivos 

 Situar e compreender as relações entre as escolhas de movimento (corporais) das 

diferentes manifestações de dança e estabelecer relações com vivências sociais 

cotidianas. 

 Criar, interpretar e apreciar corporal e verbalmente as diversas formas de manifestação 

de dança, desde as populares às teatrais, construindo relações de cooperação, respeito 

e valorização da diferença. 

 Estabelecer diálogo verbal e corporal entre as danças tradicionais e as atuais, incluindo 

as danças das festas e da mídia, estabelecendo pontes entre os diferentes tempos 

históricos e sociais. 

 

Música 

 A música faz parte da vida da maioria das pessoas. Como não inserir na escola essa 

forma de arte tão ligada ao cotidiano? Mergulhar na música enquanto “linguagem de 

expressão e comunicação” significa aumentar o vínculo que as pessoas já têm com ela. 

 No cotidiano, o aluno tem contato com a arte musical como produto. E são grandes 

suas surpresas quando entra em contato com o processo de criação e ele desvela os mistérios 

da estrutura musical e seus elementos básicos (melodia, ritmo e harmonia). Isso quer dizer 

que é possível ampliar, organizar o conhecimento existente, articulá-lo com conhecimento de 

outras linguagens da Arte e também de outras áreas. Inserir o prazer de criar musicalmente 

nas escolas é valorizar, no dia-a-dia da sola de aula, o poder de transformação possibilitando 

pelas atividades musicais. 
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Objetivos 

 Alcançar o desenvolvimento musical, entendendo e praticando os elementos da 

linguagem musical – ritmo, melodia e harmonia – como meios de expressão e 

comunicação. 

 Desenvolver a percepção auditiva, a imaginação e a memória musical. 

 Fazer uso de formas de registro sonoro, convencionais ou não, na grafia e leitura de 

produções musicais próprias ou de outros. 

 Utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e comunicação musical. 

 Interpretar e apreciar músicas de variados gêneros e estilos construídos pela 

humanidade no decorrer de sua história, nos diferentes espaços geográficos. 

 Pesquisar, explorar e praticar (improvisando, compondo e interpretando) sons de 

diversas naturezas e procedências. 

 Conhecer, apreciar e valorizar as diversas culturas musicais, especialmente as 

brasileiras, estabelecendo relações entre a música produzida na escola, as veiculadas 

pelas mídias e as que são produzidas individualmente e/ou por grupos musicais da 

localidade e região. 

 Discutir e refletir sobre as preferências musicais e influências do contexto 

sociocultural. 

 Desenvolver maior sensibilidade e consciência estética diante do meio ambiente 

sonoro. 

 Adquirir conhecimentos sobre profissões e profissionais da área musical. 

 

 

Teatro 

 Representar, poder recriar a realidade em que se vive e ampliar ou transcender os 

limites, são as maiores contribuições do aprendizado de teatro. 

 O jogo teatral busca a expressão de sentimentos, idéias ou reflexões sobre a vida, na 

forma de ações dramatizadas, a serem apresentados a uma platéia. 

 Por meio de representações simbólicas (aprendidas, imaginadas e interpretadas pelos 

espectadores), personagens agem num contexto de papéis sociais envolvidos em conflitos de 

interesses. Os encenadores buscam provocar um comportamento, uma atitude de 

envolvimento e de reconhecimento do espectador àquela realidade imaginada e encenada, 
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favorecendo, assim, uma reflexão que exige uma tomada de posição com respeito ao conflito 

dramático e a solução do desfecho da trama apresentada.  

 Assim, o professor de teatro na educação de jovens e adultos poderá encontrar no 

processo de fazer e apresentar uma peça teatral com os alunos um rico trabalho de 

aprendizado dos diferentes estilos e convenções dessa arte, bem como discutir valores, ética, 

vida íntima, o emocional de cada um do grupo e da comunidade. 

 

Objetivos 

 Compreender o teatro em suas dimensões artísticas, estética, histórica e sociológica. 

 Compreender os conflitos na organização dos papeis sociais, em relação aos gêneros 

(masculino e feminino) e contextos específicos como etnias, diferenças culturais, de 

costumes, crenças e hábitos, para a construção da linguagem teatral. 

 Improvisar com os elementos da linguagem teatral. 

 Acompanhar, refletir, relacionar e registrar a produção teatral realizada na escola e na 

comunidade e as diferentes manifestações dramáticas veiculadas pelas mídias. 

 Reconhecer a prática do teatro como tarefa coletiva de desenvolvimento da 

solidariedade social e, ao participar da atividade teatral na escola, estabelecer relação 

de respeito e compromisso com o trabalho de todo o grupo e com o próprio trabalho. 

 Conhecer sobre as profissões e seus aspectos artísticos, técnicos e éticos, e sobre os 

profissionais do teatro. 

 Conhecer e distinguir diferentes momentos da história do teatro brasileiro e universal, 

os aspectos estéticos predominantes, a tradição dos estilos e a presença dessa tradição 

na produção teatral contemporânea. 

 

 Conteúdo  

1º Semestre 

 

Comunicação visual  

Arte Indígena  

Tecelagem  

Cultura Afro-Brasileira  

Música e dança 

Arte na antiguidade  
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Arte Paleolítica  

Neolítica  

Arte do Egito  

Histórias em quadrinho  

Arte Grego-Romana  

Arte Cristã Bizantina  

Criação de Mosaico  

Vitral 

 

3º Semestre 

 Arte no dia-a-dia das pessoas  

Publicidade / expressão pessoal e lazer  

Cultura e comunicação popular  

Manifestação artística  

Dança, teatro, música e desenho.  

Renascimento  

Releitura de obras de arte  

O Barroco no Brasil 

Antônio Francisco Lisboa (O Aleijadinho) 

Manoel da Costa Ataíde (Mestre Ataíde) 

Carta 

 Arte Neoclássica  

Arte Romântica  

Expressionismo  

Desenho  

Impressionismo  

Desenho  

Releitura de obras de artes  

Cubismo  

Colagem 

 

Avaliação 

 Os registros são ótimos meios para auxiliar na avaliação e na condução de processos e 

produções dos alunos, sejam eles corporais, sonoros, visuais, orais, ou escritos. 
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 No decorrer do percurso educativo em Arte o registro apresenta duas funções: 

 A primeira é da essência da própria arte, cujos códigos e signos específicos de cada 

uma das linguagens artísticas se concretizam em gravuras, pinturas, desenhos, 

escultoras, fotografias, vídeos, discos e outros. 

 A segunda corresponde ao acompanhamento dos percursos educativos: as práticas do 

professor e as etapas que estão sendo ou foram percorridas pelos alunos. As práticas do 

professor são registros e reflexões sobre o seu trabalho, tanto em momentos pessoais como na 

interlocução com os colegas e com a equipe escolar. As etapas que estão sendo ou foram 

percorridas pelos alunos são acompanhadas pelo professor que, com sensibilidade e 

conhecimento, compartilha e troca idéias com os alunos, percebendo os momentos certos para 

intervir e redirecionar suas práticas pedagógicas. 

Nos dois casos, o objetivo do registro e narrar e refletir sobre memórias de processos 

educativos, de forma escrita ou não, podendo assumir diferentes formas: protocolo, 

portfólio, gravação em áudio ou vídeo, diário, registro compartilhado e outros. O aluno 

pode utilizar formas de registro equivalente às do professor. Esse instrumento ajuda o 

aluno a desenvolver seu trabalho, abrindo o diálogo com seu processo de aprendizagem, e 

serve também para o professor avaliar a produção.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

INTRODUÇÃO 

 A inclusão da Educação Física na Educação de Jovens e Adultos representa a 

possibilidade para os alunos do contato com a cultura corporal de movimento. O acesso a esse 

universo de informações, vivências e valores é compreendido aqui como um direito do 

cidadão, uma perspectiva de construção e usufruto de instrumentos para promover a saúde, 

utilizar criativamente o tempo de lazer e expressar afetos e sentimentos em diversos contextos 

de convivência. Em síntese, a apropriação dessa cultura, por meio da Educação Física na 

escola, pode e deve se constituir num instrumento de inserção social, de exercício da 

cidadania e de melhoria da qualidade de vida. 

 Para o ensino de Educação Física na escola, é tão importante considerar os valores 

elaborados pelo aluno ao longo de sua história pessoal quanto esclarecer os valores difundidos 

pela mídia em torno desse universo. 

 No mundo contemporâneo, o esporte, de um modo geral, vem se tornando cada vez 

mais um produto de consumo, amplamente divulgado junto ao grande público.  

 A Educação Física na escola não pode ignorar os meios de comunicação e as práticas 

corporais que eles retratam tampouco o imaginário que ajudam a criar. É necessário que as 

aulas forneçam informações relevantes e contextualizadas. Então caberá à disciplina manter 

um permanente diálogo crítico sobre a mídia, trazendo esse tema para reflexão dentro do 

contexto escolar. 

 

Objetivos 

 Os objetivos específicos que expressam o papel social da Educação Física para 

educação de jovens e adultos são: 

 Promover a integração e a inserção de todos os alunos nas práticas corporais. 

 Valorizar, apreciar e desfrutar dos benefícios advindos da cultura corporal de 

movimento. 

 Perceber e compreender o papel do esporte na sociedade contemporânea. 

 Usufruir do tempo livre de lazer, resgatando o prazer enquanto aspecto fundamental 

para a saúde e melhoria da qualidade de vida. 

 Valorizar, por meio do conhecimento sobre o corpo, a formação de hábitos de cuidado 

pessoal. 
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 Compreender e ser capaz de analisar criticamente valores sociais como padrões de 

beleza, relações entre os sexos e preconceitos. 

 

Conteúdos 

 Os conteúdos são apresentados segundo categorias: conceitual (fatos, conceitos e 

princípios), procedimental (ligados ao fazer) e atitudinal (normas, valores e atitudes). Os dois 

primeiros mantêm uma grande proximidade, na medida em que o objeto central da cultura 

corporal de movimento gira em torno do fazer, do compreender e do sentir com o corpo 

(incluem-se também nessas categorias os processos de aprendizagem, organização e 

avaliação) os conteúdos atitudinais apresentam-se como objetivo de ensino e aprendizagem e 

apontam para a necessidade de serem vivenciados concretamente no cotidiano escolar, 

buscando-se minimizar a construção de valores e atitudes por meio do “currículo oculto”. É 

importante ainda considerar em que medida as normas e valores dos alunos de EJA 

determinam sua participação nas atividades.  

 

Saúde 

 Definição de saúde. 

 Obsidade 

 Stresse. 

 Hábitos alimentares. 

 LER e DORT. 

 Ergonomia. 

 Corpo do trabalhador e seus sacrifícios. 

 Controle de freqüência cardíaca. 

 Envelhecer com saúde. 

Esporte 

 Definição de esporte. 

 História e origem. 

 Princípios básicos (fundamentos) 

 Táticas e regras 

 Esporte como fenômeno global. 

 Atividades práticas. 
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Jogos 

 Definição de jogo. 

 Aspectos históricos sociais. 

 Tipos de jogos: jogos cooperativos, jogos recreativos, jogos lúdicos, jogos 

intelectivos, jogos de dramatização e jogos pré-desportivos. 

 Diferentes manifestações culturais. 

 Atividades práticas. 

 

Ginástica 

 História e origem. 

 Tipos de ginástica: ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica loboral e ginástica de 

academia. 

 Princípios básicos. 

 Atividades práticas. 

 

Dança 

 História e origem 

 Tipos de dança: dança folclórica, dança circulares, dança de salão, danças criativas 

 Expressão corporal / atividades rítmicas 

 Danças da cultura local 

 Atividades práticas. 

 

Lazer 

 Definição de lazer. 

 Aproveitamento do tempo livre. 

 Lazer e benefícios para saúde. 

 

Metodologia 

 A Educação de Jovens e Adultos – EJA atende um público diverso que não teve 

acesso ou não pode dar continuidade à escolarização mesma por fatores, normalmente, alheia 

a sua vontade. 

 O atendimento a esses alunos não se refere, exclusivamente, a uma determinada faixa 

etária, mas a diversidade sócio-cultural dos mesmos. 
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 Se considerarmos que os educandos freqüentadores dessa modalidade de ensino 

encontram-se em grande parte, inseridos no mundo do trabalho, é importante que o trabalho 

pedagógico nas aulas de Educação Física seja compatível com as peculiaridades dessa parcela 

de educandos.  

 O propósito da intervenção do professor que atua no campo da Educação Física no 

contexto da EJA é potencializar as possibilidades de participação ativa de pessoas com 

demandas educacionais específicas, em programas com foco na atividade física/movimento 

corporal humano. Igualmente, há que se considerar que a sustentação para ações pedagógicas 

direcionadas ao processo de escolarização dessas mesmas pessoas encontra-se em fase de 

construção, carecendo ainda da produção de conhecimento capaz de contribuir para a 

consolidação da participação da Educação Física nessa modalidade de ensino. 

 O planejamento das aulas para o perfil do educando da EJA necessita de um 

levantamento junto aos mesmos, de como foram suas aulas e experiências anteriores, para 

haver maior clareza de como o educador poderá planejar o trabalho pedagógico. Outra 

perspectiva a ser considerada é o trabalho com a cultura local, buscando a origem de suas 

práticas, transformações e diferenças em cada região. 

 

Avaliação 

 A avaliação proposta para a EJA entende a necessidade da avaliação qualitativa e 

voltada para a realidade. Proceder à avaliação da aprendizagem clara e consciente é entendê-

la como processo contínuo e sistemático de obter informações, de perceber progressos e de 

orientar os alunos para a superação das suas dificuldades.  

 Nesse sentido, a avaliação ajuda a compreender aspectos que devem ser revistos, 

ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de 

todo o grupo. Do ponto de vista do aluno, é o instrumento de tomada de consciência de suas 

conquistas, dificuldades e possibilidades. Para a escola, possibilita reconhecer prioridades e 

localizar ações educacionais que demandam maior apoio. 

 O importante quanto à avaliação na Educação Física é que por meio de observação o 

professor avalia o aluno em todos os momentos de aula, não sendo preciso conhecer o 

resultado de uma avaliação formal para realizar uma mudança de sua prática. 

 A avaliação deverá, portanto compreender formas tais como: a linguagem corporal, a 

escrita, a oral, uso de fichas, por exemplo, proporcionando um amplo conhecimento e 

utilizando métodos de acordo com as situações e objetivos que se quer alcançar. 
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